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Diretoria Do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 057/2018/DF - A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV 

DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85. CONSIDERANDO a solicitação do magistrado 

Roger Augusto Bin Donega, pleiteando remanejamento de servidores com 

o escopo de suprir a lotação da Secretaria da Quinta Vara após a saída 

de duas servidoras; CONSIDERANDO a escassez de servidores efetivos 

no Poder Judiciário como um todo, e, ao mesmo tempo, primando pela 

equalização numérica entre as lotações desta Unidade Judiciária; 

RESOLVE: LOTAR a servidora MIRIAM RODRIGUES DA SILVA FERREIRA, 

nomeação efetiva no cargo Técnico Judiciário - PTJ, matrícula 11484, na 

Secretaria da Quinta Vara desta Comarca, com efeitos a partir da 

publicação desta. P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao DRH - Divisão 

de Cadastro de Pessoal de 1ª Instância - do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Alta Floresta-MT, 06 de setembro de 2018. Milena Ramos 

de Lima e Souza Paro- Juíza de Direito - Diretora do Foro

PORTARIA N.º 058/2018/DF - A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV 

DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.CONSIDERANDO que a servidora TÁLATA 

DAIANE LIMBERGER BATTIROLA, matrícula 32618, gestora judiciária da 

Secretaria da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, estará em 

usufruto de COMPENSATÓRIA no dia 10/09/2018; CONSIDERANDO a 

necessidade de se designar servidor para substituir a gestora no 

respectivo período de ausência; RESOLVE: DESIGNAR a servidora 

CAROLINE EVELYN DAN LOPES, analista do judiciário, matrícula 29.862, 

para exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestora Judiciária – FC 

– da Secretaria da Terceira Vara desta Comarca durante a ausência da 

titular, no dia 10/09/2018. P. R. I. Cumpra-se. Remeta-se cópia à 

Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Alta Floresta-MT, 06 de setembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E SOUZA PARO Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001421-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME AGRONEGOCIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MOISES LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

DEBORA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

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

sob Id 15217968, apresentada pela Parte Exequente; II) intimá-la para que 

recolha as custas de distribuição da Carta Precatória, mediante emissão 

de guia no site http://arrecadacao.tjmt.jus.br, trazendo comprovante de 

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 18705 Nr: 3355-49.2002.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LH, SdSB, GAHC

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

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

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

OAB:8341-MT, OLIVIA FREITAS SANTOS - OAB:12671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, item 15.2, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

patrono/procurador da parte autora para manifestar-se nos autos, acerca 

do término do prazo de suspensão, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102886 Nr: 4560-64.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECFV, Eduardo Silveira Fraiz Vasques, João Haylgton 

Canhos, Diana de Carli Canhos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Delta Construções 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Maria Domingues 

Marquezini - OAB:15852/MT, Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos. 1) Tendo em vista que as fls. 356/359 foi deferido por este juízo a 

antecipação de tutela, estabelecendo 1 (um) salário mínimo à titulo de 

pensão por morte à autora até o deslinde do feito, determinando ainda que 

fosse intimado o requerido na pessoa de seu gestor para o devido 

cumprimento da tutela deferida, ocorre que, desde a r. decisão, 

devidamente intimado o Estado de Mato Grosso na pessoa de seu gestor, 

conforme consta às fs. 370 e, muito embora exista nos autos às fls. 374 

documento do Estado de Mato Grosso informando a procuradoria do 

Estado que a decisão foi devidamente cumprida "desde 12/2013", bem 

como, às fls. 375 consta informação de que foi encaminhado a agência de 

Pensionistas GEPEN/SAD, a fim de atender a decisão, até o presente 

momento, não há nos autos informação concreta de implementação da 

pensão concedida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da parte autora, 

determinando nova intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa do 

seu gestor ou responsável, na forma como determinado às fls. 359, para 

que cumpra a decisão, implementando a pensão por morte em favor da 

autora ou, que traga aos autos prova de já ter sido implementada a 

pensão, fixando o prazo de quinze dias para manifestação, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, 

na forma dos artigos 297, Parágrafo Único, 536, §1° e 520, §5° do 

CPC/2015. Bem como que, em caso de descumprimento, poderá o 

responsável responder por crime de desobediência e improbidade 

administrativa. 2) Tendo em vista a determinação anterior, antes do seu 

cumprimento, DETERMINO que SE ABRA VISTAS dos autos à parte 

requerente para que apresente memoriais escritos no prazo legal. Após, 

CERTIFIQUE-SE. 3) Após o retorno dos autos, com ou sem apresentação 

de memoriais, pela parte autora, ABRA-SE VISTAS a requerida Delta 

Construções S.A., para que apresente memoriais no prazo legal, após 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. 4) Após o 

cumprimento dos itens "2" e "3", ABRA-SE VISTAS dos autos ao Estado 

de Mato Grosso na forma do artigo 183 do CPC/2015 para que, apresente 

memoriais escritos, bem como, que se cumpra a decisão do item "1" no 

mesmo prazo. 5) DECLARO encerrada a instrução processual. 6) JUNTE 

aos autos a mídia audiovisual com a gravação das oitivas do autor e das 

testemunhas. 7) AGUARDE-SE o cumprimento das determinações 

anteriores, ficando os autos CONCLUSOS para prolação de sentença. 

CUMPRA- SE.

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000398-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON JUNIOR SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000398-67.2016.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do documento de 

ID. 15136290, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. Em caso de 

diligência por oficial de justiça, efetuar o depósito para 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ 

(publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o 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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002597-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA MONTEIRO DA SILVA BOTEQUIO (AUTOR(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

VINICIUS BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1002597-28.2017.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

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

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

autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear assistente técnico e 

apresentar quesito, nos termos da decisão de ID. 14440150. Alta 

Floresta-MT, 6 de setembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002597-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA MONTEIRO DA SILVA BOTEQUIO (AUTOR(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

VINICIUS BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1002597-28.2017.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

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

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

autora acerca da perícia médica do(a) autor(a) que foi agendada para o 

dia 14/09/2018, às 15h40min, com a Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 

4232, no endereço do Fórum desta Comarca, devendo providenciar o 

comparecimento da requerente para realização do ato. Alta Floresta-MT, 6 

de setembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003112-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. P. F. (ADVOGADO(A))

P. R. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. V. O. L. (REPRESENTADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

K. C. O. L. (REPRESENTADO)

 

Processo: 1003112-29.2018.8.11.0007 GUARDA Nos termos da legislação 

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

a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da decisão de id. 

15223880, com audiência de justificação designada para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 15h30min, a ser realizada na sala de audiências do 

juízo. Alta Floresta - MT, 6 de setembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97084 Nr: 5598-48.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Siqueira Leal Cardoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - 

OAB:5782-B/MT

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

 Vistos.

 Vilma Siqueira Leal Cardoso propôs a presente ação de concessão de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício.

 Juntou documentos às fls. 10/28.

A inicial foi recebida, sendo deferida a Gratuidade de Justiça e 

determinada a citação do requerido.

Contestação às fls. 41/50 c/c requisitos e extrato CNIS às fls. 51/55.

Determinou-se a realização de perícia médica fls. 65/68, tendo o laudo 

pericial sido juntado às fls. 145/149v.

Compulsando os autos averiguei que o médico perito nomeado, não fora o 

mesmo intimado, sendo intimada a DRA. Fernanda Sutilo Martins, a qual 

apresentou o respectivo laudo, esclarecendo que a parte autora possui 

bom estado de saúde, portadora de espondilose em coluna lombo sacra 

sem gravidade por não haver compressão do canal neural, inexistindo 

qualquer incapacidade analisada por meio do exame, se tratando apenas 

de uma inflamação. Relatou ainda a médica que a autora que o sobrepeso 

poderia ser um dos fatores que causa dores.

 Intimada às partes para se manifestar, o qual restou inerte a parte autora 

conforme certidão de fl. 153. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação onde a Autora busca a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez em face ter sido acometida por doença 

incapacitante, qual seja, “espondilose, sadrolite e dores lombares”, no ano 

de 2010, cujas sequelas lhe impossibilitam de exercer suas atividades 

laborais. A ação é improcedente. Explico.

Dispõem o art. 25, “caput” e inciso I, e art. 42, “caput”, da Lei nº 8.213/91:

“Art. 25. A concessão de prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26:

I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais;

II – (...);

III – (...).

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição”.

Da conjugação das citadas normas legais, conclui-se ser devida 

aposentadoria por invalidez ao segurado da Previdência Social que, 

cumprindo a carência de doze contribuições mensais, venha a ser 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Assim sendo, são requisitos 

para a concessão de aposentadoria por invalidez: a) cumprimento do 

período de carência; b) qualidade de segurado; c) incapacidade total e 

definitiva para o trabalho.

 In casu, a autora se apresenta como segurada especial-produtora rural.

Ademais, submetida a parte Requerente à perícia técnica, atestou o expert 

do Juízo que não existe incapacidade total para o trabalho, e que não é 

incapaz para a vida independente, sendo a autora portadora de 

hipertensão arterial.

 Ademais, trata-se de pessoa em plena idade ainda produtiva e com “bom 

estado de saúde em geral”, conforme atestou o sra. perita.
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Assim, ante a ausência da alegada inaptidão para o trabalho, a 

improcedência dos pedidos de concessão de auxilio-doença ou 

aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

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

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de 

mérito.

Sem custas, nos termos do artigo 4°, § 1° da Lei 1.060/1950.

Condeno a Requerida ao pagamento dos honorários médico-periciais, 

fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) – fls. 145/149v, eis que a 

prova pericial foi por ela pleiteada, mediante REQUISIÇÃO junto ao Sistema 

de Assistência Judiciária Gratuita - AJG (após a habilitação do médico 

perito).

 INTIME-SE a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116114 Nr: 4366-93.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS, JCdSS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Joice Cassia da Silva Souza e Ederson de Souza

Resumo da Incial:Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda C/C 

Pedido de Liminar, movida por D. R. de S. em face de E. de S. e J. C. da S. 

S., em relação ao menor K.G de S., tendo em vista o autor exercer os 

cuidados ao infante desde seu primeiro ano de vida, em função da mãe 

tê-lo deixado aos cuidados da avó materna e esta última tê-lo entregue ao 

cuidado do requerente.

Decisão/Despacho:É o relato do necessário. Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que ainda há pendente á análise do 

pedido liminar e, ainda, que o estudo foi realizado há quase um ano, sendo 

imprescindível a realização de um novo estudo psicossocial.

Outrossim, tendo em vista certidão de fl.79, DETERMINO que seja expedido 

Edital, com prazo de 30 dias, para a citação aos requeridos J. C. da S. S. e 

E. de S., devendo ser observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC. 

A fim de viabilizar novo estudo psicossocial, bem como a análise do 

pedido liminar.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Primeira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Às providências. CUMPRA-SE.

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

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47362 Nr: 6802-06.2006.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Satélite Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Lourenço de Camargo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Almeida Campos 

Borges - OAB:MT 10430, Rafael Morais Daltro - OAB:MT 7887-E, 

Reinaldo Camargo do Nascimento - OAB:2198/RO, Vinícius 

Rodrigues Travain - OAB:8.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B

 Visto.

Tendo em vista bloqueio de valores de fl.60, intimadas às partes e seus 

patronos, para manifestarem acerca do prosseguimento do feito, ambos 

quedaram-se inertes.

Por medida de cautela, SUSPENDO o presente feito, pelo prazo de 12 

(doze) meses ou eventual manifestação das partes.

Aguarde em arquivo provisório até eventual manifestação das partes 

interessada.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE as partes para que, no prazo 

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

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118872 Nr: 6619-54.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zélia Candida da Silva Ferreira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

desde a data do laudo pericial (17/04/2018 – fls. 86/87), com renda mensal 

de 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do Autor; b) a efetuar 

o pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício do 

auxílio-doença, com renda mensal de 91% (noventa e um por cento) do 

salário de contribuição do Autor, desde a data do ajuizamento da ação 

(13/10/2014) até o dia anterior à realização do laudo pericial (17/04/2018), 

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

correção monetária pelos índices oficiais de poupança desde o 

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

efeitos da tutela, devendo o INSS implementar o benefício da 

aposentadoria por invalidez no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua 

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

periciais, fixados em R$ 400,00 (duzentos reais) a serem requisitados 

através da AJG, tão logo haja a apresentação dos dados pessoais, por 

parte do médico perito; e) Concedo à parte autora os benefícios da Justiça 

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

honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos 

termos do artigo 85, §2º do CPC; INTIME-SE e CUMPRA-SE(...); data do 

inicio do benefício: data do ajuizamento da ação (13/10/2014) até o dia 

anterior à apresentação do laudo pericial (17/04/2018), eis que a autarquia 

previdenciária não pode ser responsável pela demora da autora ingressar 

em juízo, após o indeferimento de seu pedido administrativo em 14/07/2014 

(fl.18).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135762 Nr: 771-18.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Gonçalves Prezas e 

Borges Preza Ltda ME, H.P.L.S. Prestador de Serviços Médicos S/S ME, LB 

Serviços Médicos Ltda, Medtrauma Centro Especializado em Ortopedia e 

Traumatologia Ltda, Noroeste Anestesiologia S/C Ltda, Babyped Clínica 

Pediátrica S/S Ltda, Serviços de Cirurgia a Traumatologia Bucomaxilofacial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Flávio José Ferreira - OAB:3.574, Josemar Honório Barreto Júnior - 

OAB:8.578/MT, Julierme Romero - OAB:6240/O, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT, TIAGO SALES - OAB:21212/O

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):H.P.L.S Prestador de Serviços Médicos S/S ME
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Resumo da Incial:Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer 

C/C Pedido de Antecipação de Tutela movida pelo Ministério Público do 

estado de Mato Grosso, em face Estado de Mato Grosso, Gonçalves 

Prezas e Borges Preza Ltda. ME, H.P.L.S Prestador de Serviços Médicos 

S/S ME, LB Serviços Médicos Ltda., Medtrauma Centro Especializado em 

Ortopedia e Traumatologia Ltda., Noroeste Anestesiologia S/C Ltda., 

Babyped Clínica Pediátrica S/S Ltda., Serviços de Cirurgia a Traumatologia 

Bucomaxilofacial, por conta de paralisação no atendimento ao Hospital 

Regional de Alta Floresta-MT, na data de 03/02/2016, haja vista o atraso 

no pagamento das clínicas prestadoras de serviços médicos ao Hospital 

Regional.

Decisão/Despacho:Vistos,

 Diante dos fatos noticiados pelo polo ativo, que demonstram a ausência 

do mínimo necessário para a prestação dos serviços de saúde pública 

pelo Estado de Mato Grosso, por meio do Hospital Regional, presumindo 

que a cúpula da administração Estadual desconhece a gravidade pela qual 

passa a saúde do município de Alta Floresta/MT, lamentando a situação, 

mas entendendo que a medida ora adotada é necessária para a 

efetividade da prestação jurisdicional, determino:

1 - A intimação pessoal do Secretário Estadual de Saúde e do Governador 

do Estado de Mato Grosso para ciência da Ação em tela e das 

determinações já proferidas neste feito, bem como para o cumprimento do 

que já foi ordenado, no prazo de 10 dias, sob pena de responsabilidade 

civil, penal e administrativa.

2 - A intimação das empresas demandadas e da procuradoria do Estado 

de Mato Grosso para ciência desta decisão e manifestação em até 10 

dias, se desejarem.

A intimação do Chefe do Poder Executivo Estadual e do Secretário 

Estadual de Saúde deverá ser instruída com as decisões de fls. 141/144 e 

309/312, bem como das manifestações de fls. 386, 426/427, 428/429, 

436/438, 449, 466, 491, 510 e 617/619.

No mais, tendo em vista que o MPE pediu a julgamento antecipado, 

cumpridas as determinações acima e certificado o decurso dos prazos 

assinalados, venham os autos conclusos para sentença.

 Às providências.

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

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68372 Nr: 1339-44.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A, Lourdes Aparecida Pereira

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Félix da Silva - 

OAB:7507-MT, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133 MT, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, Karina de 

Almeida Batistuci - OAB:178033/SP, Raiane Rosseto Steffen - 

OAB:13.371, Reinaldo L.T.R Mandaliti - OAB:257220/SP, Silvano 

Coleta de Almeida - OAB:13554/MT, Vagner Spiguel Junior - 

OAB:12209/MT

 Vistos.

Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada 

pelo Ofício Circular/GAB/CNJ nº 06/2018 e verificando a possibilidade da 

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 6/11/2018, às 8h30, a ser realizada no CEJUSC 

desta Comarca, nos termos dos parágrafos segundo e terceiro, do art. 3º, 

do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 42238 Nr: 2506-38.2006.811.0007

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA SANTOS 

BATISTA DA SILVEIRA - OAB:8512, Liliane Andrea do Amaral de 

Paula - OAB:PR/26866, Paulo Moreli - OAB:13052/PR, Rafael Barion 

de Paula - OAB:PR/39236, Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

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

OAB:14735-B/MT, Laércio Salles - OAB:4194-B/MT, Wesley 

Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos.

Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada 

pelo Ofício Circular/GAB/CNJ nº 06/2018 e verificando a possibilidade da 

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 6/11/2018, às 8h00, a ser realizada no CEJUSC 

desta Comarca, nos termos dos parágrafos segundo e terceiro, do art. 3º, 

do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115440 Nr: 3759-80.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elídio José Del Pino, Maria Aparecida dos Reis Del Pino 

-Espólio, José Raphael dos Reis Del Pino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Volpe Gil - 

OAB:11281/MS, Lauane Braz Andrekowsk Volpe Camargo - 

OAB:10670-B/MS, Luiz Henrique Volpe Camargo - OAB:7684/MS, 

Patrick Alves Costa - OAB:7.993 - MT

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

OAB:24339/O, Lucineide Parreira Fraga - OAB:20.315-O / MT, 

Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:MT/19323-B

 Vistos.

Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada 

pelo Ofício Circular/GAB/CNJ nº 06/2018 e verificando a possibilidade da 

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 6/11/2018, às 8h00, a ser realizada no CEJUSC 

desta Comarca, nos termos dos parágrafos segundo e terceiro, do art. 3º, 

do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64963 Nr: 3685-02.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Cristina Machado Pasuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso

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

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14935, Jaqueline da Silva Albino - OAB:5988/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça 

aforada por Márcia Cristina Machado Pausuch contra a Fundação 

Universidade do Estado de Mato Grosso.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, intime-se o representante 

da requerida para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara certificar eventual decurso do prazo em 

branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal de Justiça para que seja expedido o pagamento do valor 

indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Intime-se.
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 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58450 Nr: 3035-86.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stefane Carolina de Souza, Rosenilda Pereira da Silva 

de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Pedro Daniel, Juarez Antonio Daniel

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Scatambuli Sicuto 

- OAB:16.343-O/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada 

pelo Ofício Circular/GAB/CNJ nº 06/2018 e verificando a possibilidade da 

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 6/11/2018, às 8h30, a ser realizada no CEJUSC 

desta Comarca, nos termos dos parágrafos segundo e terceiro, do art. 3º, 

do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111636 Nr: 130-98.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Fermino Ferreira, Antonia Felismina 

Cândida Ferreira, José Firmino Ferreira Irmão

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

- OAB:16.691-A/MT, Paulo Fernando Piagentini de Souza - 

OAB:13930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Felipe Cardoso de Souza Higa - OAB:OAB/MT 

14500, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 Vistos.

Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada 

pelo Ofício Circular/GAB/CNJ nº 06/2018 e verificando a possibilidade da 

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 6/11/2018, às 8h30, a ser realizada no CEJUSC 

desta Comarca, nos termos dos parágrafos segundo e terceiro, do art. 3º, 

do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136295 Nr: 1001-60.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Honorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Valério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consoante decisão à fl. 60, houve a revogação dos benefícios da 

gratuidade de justiça, decisão que precluiu em razão da não impugnação 

pela via específica.

Neste viés, determino o recolhimento das custas processuais em até 10 

(dez) dias, sob pena do cancelamento da distribuição.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107529 Nr: 2907-90.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reis Dias e Silva Ltda. - ME, Cicero Reis Dias, 

Butamberg Rocha Silva

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

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada 

pelo Ofício Circular/GAB/CNJ nº 06/2018 e verificando a possibilidade da 

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 6/11/2018, às 9h00, a ser realizada no CEJUSC 

desta Comarca, nos termos dos parágrafos segundo e terceiro, do art. 3º, 

do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66409 Nr: 5896-11.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva da Silva Rezende Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos verifico que apesar de deferida, à fl. 39, a 

produção de prova oral em audiência, não fora designada data para a 

referida solenidade.

 Ante o exposto, e, considerando que esta Magistrada entende ser 

imprescindível a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal 

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

atividade (rural) desenvolvida pela autora, ao tempo do preenchimento do 

requisito etário.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de outubro de 

2018, às 16h00, a ser realizada na sala de audiência da 2ª Vara desta 

Comarca, ficando a parte Autora e suas testemunhas intimadas NA 

PESSOA DE SEU PATRONO para comparecer ao ato, independentemente 

da apresentação de rol prévio.

Intime-se, pessoalmente, por via postal, a autarquia requerida, em 

observância a sua prerrogativa.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137722 Nr: 1743-85.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maira Eliane Wildemann de Souza

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

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À luz do exposto, RESOLVO o mérito para julgar PROCEDENTE o pedido 

da presente ação, DETERMINO que o requerido INSS proceda à imediata 

implantação do benefício 30 (trinta) dias após sua comunicação por ofício 

(CNGC), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

revertida em favor da parte autora.Dispensável o reexame necessário, 

nos termos do art. 496, § 3º inciso I do NCPC.INTIME-SE a parte autora, 

através de seu patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa de seu 
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Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119693 Nr: 7265-64.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTC, ETC

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

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

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina de Lucena Marinho 

- OAB:OAB/SP 136321, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Paulo César Estevam - OAB:OAB/SP 263.486

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de novembro 

de 2018, às 13h30min, a ser realizada na sala de audiências da 2ª Vara 

desta Comarca, oportunidade em que serão ouvidas as partes e suas 

testemunhas, devendo os envolvidos apresentarem o rol de testemunhas 

em até 10 (dez) dias antes da solenidade.

 Intime-se a autora na pessoa de seu patrono, via sistema DJE. Em relação 

às testemunhas da autora, nos termos do art. 455 do CPC, caberá ao 

advogado da autora intimá-las, dispensando-se a intimação do juízo, salvo 

nos casos do §4º do mesmo dispositivo legal.

 Expeça-se Carta Precatória para as Comarcas de Paranaíta/MT e 

Atibaia/SP, nos endereços constantes nos autos, para a oitiva dos 

requeridos e de suas testemunhas, oportunidade em que deverão 

comparecer acompanhados de Advogado ou Defensor Público.

 Tendo em vista o lapso temporal existente, entre o pedido de fl. 74 e a 

data designada para a realização da audiência, entendo ser o tempo 

suficiente para que o patrono da autora restabeleça contato com a 

mesma, assim, indefiro o pedido de fl. 74.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67608 Nr: 570-36.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Embalagens Dias Jorge Ltda - Me, 

Luiz Cezar Dias Jorge, Luiz Jorge

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT0018164, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado do 

Mato Grosso contra Comercio de Embalagens Dias Jorge Ltda Me, Luiz 

Cezar Dias Jorge e Luiz Jorge.

Verifica-se que às fls. 95/96, a parte exequente requereu a extinção do 

processo, tendo em vista que a parte executada quitou o crédito tributário 

objeto do feito.

Ante o pagamento dos valores executados no presente feito JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

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

 Eventuais custas pela parte executada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

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

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143614 Nr: 4947-40.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Boucault, Renato Boucault Neto, LBN, GIB, GB, 

Helda Carvalho Juvenal, AGCJ, ACB, Marcio Roberto Costa, Mirka de 

Oliveira Stefani Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Boucaut - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de inventário dos bens deixados por Luciano Boucalt.

No curso do procedimento, o inventariante, alegando anuência de todos os 

demais herdeiros, pediu a substituição do encargo a ser desempenhado 

por Helda Carvalho Juvenal, bem como requereu a expedição de ofício ao 

Banco Bradesco, afim de que sejam apresentados extratos bancários de 

conta de titularidade do “de cujus” (fl. 140), reiterando o pedido à fl. 136.

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

Diante da presunção de veracidade da declaração emitida pelo 

inventariante e subscrita pelo causídico comum de todos os herdeiros, 

conforme procurações às fls. 09/11, não vislumbro óbice à substituição do 

inventariante.

Ademais, considerando a ausência de resposta do pedido de 

apresentação de informações sobre conta bancária do falecido, 

encartado à fl. 137, e pela impossibilidade de comprovação de fato 

negativo, entendo pertinente a atuação judicial para o recebimento de tais 

informações.

Ante o exposto, DEFIRO os pedidos à fl. 140 e NOMEIO, em substituição, a 

inventariante Helda Carvalho Juvenal para cumprimento do encargo, 

devendo comparecer à secretaria e assinar o respectivo termo em até 5 

(cinco) dias.

No mais, OFICIE-SE ao Banco Bradesco para que sejam apresentados 

extratos bancários da conta indicada à fl. 124, com as movimentações 

desde agosto de 2016 até os dias atuais.

Em seguida, remetam-se os autos à Fazenda Pública Estadual par 

manifestação em até 5 (cinco) dias.

Com a juntada de tais documentos aos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em até 10 (dez) dias.

Por fim, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132189 Nr: 6330-87.2015.811.0007

 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: Claudionor Placedino Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

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

OAB:16249/O

 Vistos.

Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada 

pelo Ofício Circular/GAB/CNJ nº 06/2018 e verificando a possibilidade da 

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 6/11/2018, às 9h30min, a ser realizada no CEJUSC 

desta Comarca, nos termos dos parágrafos segundo e terceiro, do art. 3º, 

do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003234-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU MENDES DUARTE 00963366173 (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003234-42.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: IRINEU 

MENDES DUARTE 00963366173 Vistos. Trata-se de Execução Fiscal 

movida pela Fazenda Pública Municipal visando o recebimento de crédito 

em valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do 

Estado de Mato Grosso – UPF-MT. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça, especificamente em seu art. 1.199, determina o arquivamento 

provisório de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 15 UPF’s, senão 

vejamos: “Art. 1.199. Determina o arquivamento incontinenti, mas 

provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior 

ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPFMT.” Consoante Portaria n.º 162/2017 - Sefaz/MT da 

Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso 

(http://www.sefaz.mt.gov.br/), a Unidade Padrão Fiscal no mês de agosto 

de 2018 corresponde a R$ 136,83 (cento e trinta sexta reais e oitenta e 

três centavos). Assim, todas as execuções fiscais providas pelo Estado 

de Mato Grosso ou Municípios que em monta inferior a R$ 2.052,45 (dois 

mil e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) devem ser 

arquivadas provisoriamente. Ante o exposto, determino o arquivamento 

provisório do feito, cujo desarquivamento dependerá de ato do exequente 

ou do executado, consoante preleciona o §5º do aludido dispositivo, nos 

seguintes termos: “§5º. O desarquivamento dos Autos, dependerá da 

supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, 

que conduza a termo a Execução.” Consigno que a partir de 1 ano no 

arquivo provisório se deflagrará o prazo da prescrição intercorrente, 

conforme disposto no §4º, do art. 40, da LEF e da jurisprudência pátria. 

Antes de remeter os autos ao arquivo, determino VISTA DOS AUTOS à 

exequente. Cumpra-se. Alta Floresta, 6 de setembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003214-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (EXEQUENTE)

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERCIO VILMAR KYNAST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003214-51.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: FUNDACAO PIO XII EXECUTADO: DERCIO VILMAR KYNAST 

Vistos. Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito proposta por Fundação 

Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos em face de Dercio Vilmar Kynast 

com o escopo de perseguir o crédito expresso na cártula do cheque de 

n.º 850025, agência 1177, conta 30.079-9, Banco 001 (Banco do Brasil) 

no valor de R$ 40.760,00 (quarenta mil, setecentos e sessenta reais) ou 

naquele de n.º 850126, advindo da mesma conta corrente e que versam 

sobre o mesmo débito. De imediato, a requerente informa dados para 

comunicação para a autocomposição do débito, inclusive de forma 

parcela. Ao final da exordial requer os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/33. É o breve 

relatório. Fundamento. Decido. Pela nova sistemática conferida pelo Código 

de Processo Civil de 2.015 (Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), 

havendo presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por 

pessoa natural. Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o 

Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos 

autos a comprovação dos preenchimentos do referidos pressupostos, 

nos termos do §2º, do art. 99, do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal 

plenamente recepcionado pelo texto constitucional, visto que o inciso 

LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal de 1.988 assim preleciona: “o 

estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. No caso vertente, em 

tratando-se de fundação pública de direito privado, a lei não confere a 

presunção de veracidade das declarações de insuficiência de recursos e 

a jurisprudência entende por necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais, senão vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ENTIDADES FILANTRÓPICAS E 

BENEFICENTES - PROVA DA NECESSIDADE – EXIGIBILIDADE – 

PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “As pessoas jurídicas 

sem fins lucrativos - entidades filantrópicas e beneficentes - também 

devem comprovar a insuficiência econômica para gozar do benefício da 

assistência judiciária gratuita, o que não ocorreu no presente caso. 

Precedentes da Corte Especial. Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese, a 

recorrente não comprovou a alegada impossibilidade financeira para arcar 

com custas e despesas processuais e tampouco há elementos objetivos 

que indiquem o estado de hipossuficiência Incidência da Súmula 7 do STJ 

3. Agravo não provido” (AgRg no REsp 1296073/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 

27/08/2012).(NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 

16/03/2018). Assim sendo, INTIME-SE a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove que não possui recursos para pagar 

as custas e despesas processuais, seja por meio de declarações de 

imposto de renda, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente. Intime-se. Alta Floresta, 6 de setembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003255-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDE DE LURDES LEONARDI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003255-18.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LAIDE DE LURDES LEONARDI RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de ação cominatória aforada por Laide De 

Lurdes Leonardi, representada por seu filho Eder Leonardi, contra o 

Estado de Mato Grosso, com o escopo de obter a condenação do ente 

requerido à promoção das medidas necessária ao resguardo de sua 

saúde e de sua vida que foram colocadas em risco devido a 

“HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DIABETES MELITUS, DISLIPIDEMIA e 

SEQUELAS DE AVC, evoluiu com novo AVC, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

CONGESTIVA e PNEUMONIA”, como consta na petição inicial. Segundo 

ofício respondido pelo Hospital Regional de Alta Floresta, a Requerente 

necessita de imediato transporte por UTI aérea, para que seja tratada em 

leito de UTI e adotados os procedimentos para restauração de seu quadro 

clínico. Consoante relata a exordial, a risco iminente de óbito, e, segundo 

documentação médica carreada aos autos também há risco de lesões 

permanentes. Recebida a demanda nesta data (06/09/2018), às 18h10min, 

vieram-me conclusos. É o breve relatório. Decido. Pela Lei 13.105/15, as 

tutelas provisórias distinguem-se entre tutelas de urgência e tutelas de 

evidência, sendo que as primeiras pressupõem a existência de perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 e ss., CPC), enquanto 

as últimas prescindem de tal análise, sendo cabíveis nos hipóteses 

previstas nos incisos I a IV do art. 311. Neste caso, a requerente pleiteia 

sob o manto da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, diante 

transcrito, que lhe seja provido o integral tratamento médico que lhe fora 

indicado pelo médico especialista: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Averigua-se o perigo de dano pela causa de pedir esposada na peça 

inicial, a qual se respalda na documentação médica coligida ao caderno 

processual indicam a urgência no tratamento ora pleiteado, eis que por há 

risco de sequelas permanentes, bem como o risco de óbito. Não obstante 

a existência de perigo de dano, a Lei 13.105/15 também pressupõe como 

requisito positivo para a concessão da tutela de urgência a probabilidade 

do direito. Ainda que não seja exigível a plena convicção jurídica sobre o 

direito do autor, há que se ter ao menos indícios desse direito, que serão 

apreciados antes da dilação probatória, ou seja, em sede de cognição 

sumária. No vertente caso, há probabilidade do direito alegado, eis que os 

documentos coligidos aos autos ratificam a imperiosidade do tratamento, 

sendo cediço e pacífico perante o ordenamento jurídico pátrio de que os 

entes públicos devem promover o direito à saúde previsto no art. 196, da 
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CF. Ademais, os exames e a prescrição médica no caso concreto são 

assertivos no sentido de que são imprescindíveis a adoção de medidas 

para preservar a vida do Requerente. Ademais, o §2º do art. 300 do CPC 

preleciona que a tutela de urgência poderá ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. Todavia, o caso é de patente urgência, razão 

pela qual a tutela deve ser apreciada liminarmente. Desta feita, DEFIRO a 

concessão da tutela de urgência e DETERMINO que o Requerido Estado de 

Mato Grosso promova o tratamento de saúde ora pleiteado 

independentemente de óbices burocráticos, bem como forneça os 

medicamentos, o leito e o transporte necessários, no prazo de 12 (doze) 

horas. Consigno que, nos termos do §1º, do art. 536, do NCPC, o 

descumprimento da presente decisão importará no bloqueio “on line” do 

valor correspondente à obrigação não cumprida, por ser uma medida 

eficaz e dar a esperada efetividade à tutela vindicada, sem prejuízo do 

disposto no §3º do mencionado dispositivo. Deixo de agendar a audiência 

de conciliação prevista no art. 334 do CPC em razão de entender que o 

presente feito não permite autocomposição. Em caráter excepcional, 

deixar-se-á de exigir caução da parte requerente quanto se tratar de parte 

hipossuficiente (§1º, art. 300, CPC), sendo conferida à declaração de 

hipossuficiência a presunção de veracidade pela norma contida no §3º, do 

art. 99, do NCPC. CITE-SE o Requerido para que apresente contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias previsto no caput do art. 335, observando-se o 

disposto no inciso III, bem como a prerrogativa do art. 183, todos do CPC, 

bem como para que o cumpra a ordem liminar. Consigne no mandado que 

em não havendo apresentação de contestação, reputar-se-ão como 

verdadeiros todos os fatos alegados. Visando maior celeridade no 

cumprimento da liminar, intime-se pessoalmente o Gestor do Sistema Único 

de Saúde (Secretário de Estado de Saúde) do teor desta decisão, 

consoante recomendação contida no Ofício Circular nº 

677/2014-DOF-CGJ. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Serve a presente como mandado, ofício e carta precatória, tendo em vista 

o adiantado da hora. Alta Floresta, 06 de setembro de 2018, às 18h45min. 

Alta Floresta, 6 de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001283-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA DE LIMA GOMES CARACANHA (REQUERENTE)

LOURDES VOLPE NAVARRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU BACO CARACANHA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001283-13.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: VANIA CRISTINA DE LIMA GOMES CARACANHA 

REQUERIDO: ROMEU BACO CARACANHA JUNIOR Vistos. Trata-se de 

ação de divorcio litigioso aforada por Vânia Cristina de Lima Gomes 

Caracanha em face de Romeu Baco Caracanha Junior. Na exordial, foram 

discriminados os bens, as dívidas, a inexistência de filhos e o nome que a 

requerente pretende voltar a usar. Foram juntados documentos ao PJe. 

Recebida a inicial (ID 14301419), foi concedida a gratuidade de justiça e 

designada audiência de conciliação. Na solenidade, as partes optaram 

pela autocomposição, cujos termos da transação foram registrados no 

termo de audiência sob ID 15166588. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Decido. Considerando a aparente regularidade do que foi 

pactuado sob ID 15166588, e se tratando de caso de dispensa da atuação 

do Ministério Público, prestando homenagens aos envolvidos pela opção 

pela autocomposição, HOMOLOGO para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais a avença. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). A 

parte requerente voltará a usar o nome de solteira: “VÂNIA CRISTINA DE 

LIMA GOMES”. Custas pró-rata. Revogo a gratuidade de justiça concedida 

em favor da requerida em razão dos valores e bens que receberá com a 

partilha, inclusive porque efetuou o pagamento das custas processuais 

(ID13969192), em inequívoca demonstração que tem recursos suficientes 

para suportar as despesas processuais. Cada parte arcará com as 

despesas de seus patronos. Diante da desistência do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE imediatamente o trânsito em julgado e EXPEÇA-SE o 

necessário. Observe-se a necessidade de inclusão do patrono do 

requerido junto ao PJe e atente-se quanto à regularidade de sua intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 4 de setembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003128-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DE SOUZA PASSARINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003128-80.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: VERA LUCIA DE SOUZA PASSARINI REQUERIDO: 

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

Sentença pelo procedimento comum ajuizada por VERA LUCIA DE SOUZA 

PASSARINI em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos 

qualificados nos autos. Alega a parte autora, que desembolsou R$ 

35.627,75 (trinta e cinco mil e seiscentos e vinte sete reais e setenta e 

cinco centavos) para fins de adquirir 10 cotas AdCentral Family. Pretende 

ser ressarcida por meio do bloqueio judicial dos bens e valores da 

empresa requerida, efetuado pelo Juízo de Rio Branco-AC, nos autos da 

Ação Cautelar Inominada de nº 0005669- 76.2013.8.08.001 e Ação Civil 

Pública nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª Vara Cível. Suscitando vários 

preceitos legais, ao final requer a concessão dos benefícios da 

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

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

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

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

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

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

cumprimento de sentença, devendo ser levado em consideração a 

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

determinação à requerida para exibição de documentos (contrato da 

autora, bem como planilhas demais documentos que estejam em sua 

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

nº 15082235, foi determinada a emenda à inicial, com o fim de comprovar a 

existência de relação jurídica entre as partes, mediante a mínima 

comprovação do vínculo entre os envolvidos, a comprovação da 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

do indeferimento da gratuidade de justiça. Devidamente intimada, a autora 

apresentou declaração de imposto de renda e alegou que não tem 

qualquer documento atinente à relação contratual, os quais somente 

podem ser obtido por meio de acesso ao sistema interno da requerida, 

denominado como “back office”. É o relatório. DECIDO. Compulsando os 

autos, constato ausente uma das condições da ação, a legitimidade da 

autora para propor a presente ação de liquidação individual da sentença 

coletiva, proferida na ação civil pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramitou no Estado do Acre em desfavor da ora requerida. Isso 

porque, a simples indicação dos logins junto à exordial não comprovam a 

sua legitimidade para ingressar com a presente ação. Desta feita, não 

demonstrou a parte autora a existência de relação jurídica entre as partes, 

ou seja, a sua condição de credora, conforme preceitua o art. 509, do 

CPC, condição esta, indispensável para a propositura da liquidação de 

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

comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, colaciono os 

seguintes julgados. Verbis: “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - 

INDEFERIMENTO - PROCESSO - EXTINÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO - 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS - PROVA. A parte autora que 

não prova ou revela indício do direito alegado, tendo em vista os limites da 

sentença coletiva que pretende liquidar por arbitramento, é carecedora da 

ação de liquidação por ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, 

porquanto não provada, por ora, a necessidade de acionamento do 

Judiciário, dando causa ao indeferimento da inicial e extinção do processo 

sem resolução de mérito. O pedido de concessão dos benefícios da 

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

necessários de alcance. (TJ-MG - AC: 10352160007055001 MG, Relator: 
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Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. A declaração de 

insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum de que o 

requerente se amolda no conceito legal de necessitado, podendo, todavia, 

ser mitigada diante do caso concreto, havendo elementos que demonstrem 

razoável aparência de sua capacidade financeira. Os particulares lesados 

abrangidos pela eficácia subjetiva da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.08.01.0001 podem propor as liquidações individuais, 

trazendo para si, não obstante, o ônus de comprovar a legitimidade para a 

propositura da liquidação, através de lastros mínimos, sob pena de 

reconhecimento da ilegitimidade ativa. Havendo nos autos comprovantes 

de pagamentos em favor da ré, deve ser anulada a sentença que indeferiu 

de plano a peça de ingresso. (TJ-MG – AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª 

Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, Data de publicação 

16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR 

ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. 

DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À 

COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O investimento pela parte 

autora em pirâmide financeira, não basta para afastar a presumida 

hipossuficiência juridica que afirma bem como o patrocínio da causa por 

advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, do Código de Processo 

Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que indeferiu a petição inicial de 

vez que embora facultado à parte autora emendar à petição inicial com 

documentos indispensáveis à comprovação do pedido inicial, esta não 

colacionou elementos probatórios mínimos. 3. Recurso provido, em parte. 

( T J - A C  -  A p e l a ç ã o  A P L  0 7 1 0 5 1 0 0 5 2 0 1 5 8 0 1 0 0 0 1  A C 

0710510-05.2015.8.01.0001, Data de publicação: 24/02/2017). 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 

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

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

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

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

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

satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à inicial, para 

o fim de comprovar a condição de credora da executada, carreando 

elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte autora), 

concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a presente 

liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito. Ex 

positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no artigo 330, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Codex. CONDENO a 

parte autora às custas processuais e SUSPENDO a sua exigibilidade na 

forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, vez que defiro a 

gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 5 de setembro 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003086-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

VALDEMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003086-31.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: VALDEMAR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

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

pelo procedimento comum ajuizada por VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 

em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos qualificados nos autos. 

Alega a parte autora, que desembolsou R$ 17.823,95 (vinte e três mil e 

vinte quatro reais) para fins de adquirir 5 (cinco) cotas AdCentral Family. 

Pretende ser ressarcido por meio do bloqueio judicial dos bens e valores 

da empresa requerida, efetuado pelo Juízo de Rio Branco-AC, nos autos 

da Ação Cautelar Inominada de nº 0005669- 76.2013.8.08.001 e Ação Civil 

Pública nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª Vara Cível. Suscitando vários 

preceitos legais, ao final requer a concessão dos benefícios da 

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

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

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

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

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

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

cumprimento de sentença, devendo ser levado em consideração a 

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

determinação à requerida para exibição de documentos (contrato da 

autora, bem como planilhas demais documentos que estejam em sua 

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

nº 15006686, foi determinada a emenda à inicial, com o fim de comprovar a 

existência de relação jurídica entre as partes, mediante a mínima 

comprovação do vínculo entre os envolvidos, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Devidamente intimada, a autora alegou que não tem 

qualquer documento atinente à relação contratual, os quais somente 

podem ser obtido por meio de acesso ao sistema interno da requerida, 

denominado como “back office”. É o relatório. DECIDO. Compulsando os 

autos, constato ausente uma das condições da ação, a legitimidade da 

autora para propor a presente ação de liquidação individual da sentença 

coletiva, proferida na ação civil pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramitou no Estado do Acre em desfavor da ora requerida. Isso 

porque, a simples indicação dos logins junto à exordial não comprovam a 

sua legitimidade para ingressar com a presente ação. Desta feita, não 

demonstrou a parte autora a existência de relação jurídica entre as partes, 

ou seja, a sua condição de credora, conforme preceitua o art. 509, do 

CPC, condição esta, indispensável para a propositura da liquidação de 

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

comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, colaciono os 

seguintes julgados. Verbis: “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - 

INDEFERIMENTO - PROCESSO - EXTINÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO - 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS - PROVA. A parte autora que 

não prova ou revela indício do direito alegado, tendo em vista os limites da 

sentença coletiva que pretende liquidar por arbitramento, é carecedora da 

ação de liquidação por ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, 

porquanto não provada, por ora, a necessidade de acionamento do 

Judiciário, dando causa ao indeferimento da inicial e extinção do processo 

sem resolução de mérito. O pedido de concessão dos benefícios da 

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

necessários de alcance. (TJ-MG - AC: 10352160007055001 MG, Relator: 

Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. A declaração de 

insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum de que o 

requerente se amolda no conceito legal de necessitado, podendo, todavia, 

ser mitigada diante do caso concreto, havendo elementos que demonstrem 

razoável aparência de sua capacidade financeira. Os particulares lesados 

abrangidos pela eficácia subjetiva da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.08.01.0001 podem propor as liquidações individuais, 

trazendo para si, não obstante, o ônus de comprovar a legitimidade para a 

propositura da liquidação, através de lastros mínimos, sob pena de 

reconhecimento da ilegitimidade ativa. Havendo nos autos comprovantes 

de pagamentos em favor da ré, deve ser anulada a sentença que indeferiu 

de plano a peça de ingresso. (TJ-MG – AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª 

Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, Data de publicação 

16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR 

ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. 

DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À 

COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O investimento pela parte 

autora em pirâmide financeira, não basta para afastar a presumida 
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hipossuficiência juridica que afirma bem como o patrocínio da causa por 

advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, do Código de Processo 

Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que indeferiu a petição inicial de 

vez que embora facultado à parte autora emendar à petição inicial com 

documentos indispensáveis à comprovação do pedido inicial, esta não 

colacionou elementos probatórios mínimos. 3. Recurso provido, em parte. 

( T J - A C  -  A p e l a ç ã o  A P L  0 7 1 0 5 1 0 0 5 2 0 1 5 8 0 1 0 0 0 1  A C 

0710510-05.2015.8.01.0001, Data de publicação: 24/02/2017). 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 

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

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

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

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

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

satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à inicial, para 

o fim de comprovar a condição de credora da executada, carreando 

elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte autora), 

concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a presente 

liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito. Ex 

positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no artigo 330, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Codex. CONDENO a 

parte autora às custas processuais e SUSPENDO a sua exigibilidade na 

forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, vez que defiro a 

gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 5 de setembro 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003065-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

DAIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003065-55.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: DAIANA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

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

procedimento comum ajuizada por DAIANA DA SILVA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora, que desembolsou R$ 14.732.75 (quatorze mil setecentos e 

trinta e dois com setenta e cinco centavos) para fins de adquirir 5 cotas 

AdCentral Family. Pretende ser ressarcida por meio do bloqueio judicial 

dos bens e valores da empresa requerida, efetuado pelo Juízo de Rio 

Branco-AC, nos autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0005669- 

76.2013.8.08.001 e Ação Civil Pública nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª 

Vara Cível. Suscitando vários preceitos legais, ao final requer a 

concessão dos benefícios da assistência Judiciária Gratuita; a inversão 

do ônus da prova, para que seja determinado à Requerida a apresentação 

de todos os dados, relatórios e extratos dos ganhos, valores investidos, 

tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, 

bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e 

ativação na rede; seja prolatada sentença fixando o “quantum debeatur, 

de forma a permitir o início do cumprimento de sentença, devendo ser 

levado em consideração a correção monetária e juros fixados nos autos 

da ação civil pública; a determinação à requerida para exibição de 

documentos (contrato da autora, bem como planilhas demais documentos 

que estejam em sua posse para devida comprovação do vinculo entre o 

autor e réu). Sob o id nº 14995221, foi determinada a emenda à inicial, com 

o fim de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, 

mediante a mínima comprovação do vínculo entre os envolvidos, sob pena 

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

que não tem qualquer documento atinente à relação contratual, os quais 

somente podem ser obtido por meio de acesso ao sistema interno da 

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

Compulsando os autos, constato ausente uma das condições da ação, a 

legitimidade da autora para propor a presente ação de liquidação individual 

da sentença coletiva, proferida na ação civil pública n° 

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

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

exordial não comprovam a sua legitimidade para ingressar com a presente 

ação. Desta feita, não demonstrou a parte autora a existência de relação 

jurídica entre as partes, ou seja, a sua condição de credora, conforme 

preceitua o art. 509, do CPC, condição esta, indispensável para a 

propositura da liquidação de sentença pleiteada pela parte autora. Acerca 

do ônus da necessidade de comprovar a legitimidade para a propositura 

da liquidação, colaciono os seguintes julgados. Verbis: “AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - PROCESSO - EXTINÇÃO - 

CARÊNCIA DA AÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS - 

PROVA. A parte autora que não prova ou revela indício do direito alegado, 

tendo em vista os limites da sentença coletiva que pretende liquidar por 

arbitramento, é carecedora da ação de liquidação por ilegitimidade ativa e 

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

necessidade de acionamento do Judiciário, dando causa ao indeferimento 

da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. O pedido de 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser tutelado, ante 

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

10352160007055001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de 

Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. 

LASTRO MÍNIMO. A declaração de insuficiência de recursos constitui 

presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal 

de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, 

havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua 

capacidade financeira. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia 

subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem 

propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o ônus 

de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. 

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

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

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

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

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

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

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

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

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

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

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

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

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

Recurso prov ido,  em par te . (TJ-AC -  Ape lação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

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

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

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

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

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

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

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

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

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

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

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 15 de 779



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

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Floresta, 5 de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003072-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

CARMEM REGIANE DE OLIVEIRA ROMERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003072-47.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: CARMEM REGIANE DE OLIVEIRA ROMERO REQUERIDO: 

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

Sentença pelo procedimento comum ajuizada por CARMEM REGIANE DE 

OLIVEIRA ROMERO em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos 

qualificados nos autos. Alega a parte autora, que desembolsou R$ 

11.803,00 (onze mil e oitocentos e três reais) para fins de adquirir 7 cotas 

AdCentral Family. Pretende ser ressarcida por meio do bloqueio judicial 

dos bens e valores da empresa requerida, efetuado pelo Juízo de Rio 

Branco-AC, nos autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0005669- 

76.2013.8.08.001 e Ação Civil Pública nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª 

Vara Cível. Suscitando vários preceitos legais, ao final requer a 

concessão dos benefícios da assistência Judiciária Gratuita; a inversão 

do ônus da prova, para que seja determinado à Requerida a apresentação 

de todos os dados, relatórios e extratos dos ganhos, valores investidos, 

tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, 

bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e 

ativação na rede; seja prolatada sentença fixando o “quantum debeatur, 

de forma a permitir o início do cumprimento de sentença, devendo ser 

levado em consideração a correção monetária e juros fixados nos autos 

da ação civil pública; a determinação à requerida para exibição de 

documentos (contrato da autora, bem como planilhas demais documentos 

que estejam em sua posse para devida comprovação do vinculo entre o 

autor e réu). Sob o Id nº 15006236, foi determinada a emenda à inicial, com 

o fim de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, 

mediante a mínima comprovação do vínculo entre os envolvidos, sob pena 

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

que não tem qualquer documento atinente à relação contratual, os quais 

somente podem ser obtido por meio de acesso ao sistema interno da 

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

Compulsando os autos, constato ausente uma das condições da ação, a 

legitimidade da autora para propor a presente ação de liquidação individual 

da sentença coletiva, proferida na ação civil pública n° 

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

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

exordial não comprovam a sua legitimidade para ingressar com a presente 

ação. Desta feita, não demonstrou a parte autora a existência de relação 

jurídica entre as partes, ou seja, a sua condição de credora, conforme 

preceitua o art. 509, do CPC, condição esta, indispensável para a 

propositura da liquidação de sentença pleiteada pela parte autora. Acerca 

do ônus da necessidade de comprovar a legitimidade para a propositura 

da liquidação, colaciono os seguintes julgados. Verbis: “AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - PROCESSO - EXTINÇÃO - 

CARÊNCIA DA AÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS - 

PROVA. A parte autora que não prova ou revela indício do direito alegado, 

tendo em vista os limites da sentença coletiva que pretende liquidar por 

arbitramento, é carecedora da ação de liquidação por ilegitimidade ativa e 

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

necessidade de acionamento do Judiciário, dando causa ao indeferimento 

da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. O pedido de 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser tutelado, ante 

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

10352160007055001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de 

Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. 

LASTRO MÍNIMO. A declaração de insuficiência de recursos constitui 

presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal 

de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, 

havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua 

capacidade financeira. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia 

subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem 

propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o ônus 

de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. 

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

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

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

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

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

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

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

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

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

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

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

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

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

Recurso prov ido,  em par te . (TJ-AC -  Ape lação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

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

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

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

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

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

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

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

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

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

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

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

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

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Floresta, 5 de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000313-47.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEIKI ENOKAWA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000313-47.2017.8.11.0007 Vistos. 1) POSTERGO a 

análise do pedido de expedição de Alvará Judicial para levantamento do 

montante bloqueado – ID: 9995366 (R$ 437,34 – quatrocentos e trinta e 

sete reais e trinta e quatro centavos), para após o cumprimento, pela 

Secretaria de Vara, do determinado no item “2” da decisão sob o ID 

13417668. 2) DEFIRO o pedido sob o ID 14150160, item “1”, através de 

consulta ao sistema INFOJUD de informações financeiras, com escopo de 

obter as cinco últimas declarações de imposto de renda do executado. 

Ainda, destaco que, a consulta será realizada em gabinete, cuja resposta 

será anexada aos autos. O processo deverá tramitar sob segredo em 

virtude da juntada de dados sigilosos dos executados, devendo a 

Secretaria promover as devidas retificações perante o Sistema PJE. 3) 

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

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta, MT, 31 de agosto de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002360-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO (ADVOGADO(A))

DAVID INACIO TARDIM (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

certidão sob ID 13728978.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002717-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO QUEIROZ DOS REIS (AUTOR(A))

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAM MOTOS OFICINA MULTIMARCAS LTDA - ME (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

certidão sob ID 13734658.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001417-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON FERNANDO PETRUCCI (REQUERIDO)

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

certidão sob ID 14078204.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001494-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

RAFAEL HENRIQUE DA SILVA 01653834102 (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

certidão sob ID 14105201.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001289-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

certidão sob ID 14209955.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000262-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON FERREIRA LUIZ (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

certidão sob ID 14210979.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001219-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IDALINA ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

certidão sob ID 14237620.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001874-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL JACKSON DE ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002280-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENEQUELLI (REQUERENTE)

TEREZA APARECIDA MENEQUELE (REQUERENTE)

D. R. M. (REQUERENTE)

NEUCI MENEQUELI FERNANDES (REQUERENTE)

CLARICE MENEQUELI FERRARETTO (REQUERENTE)

VITOR FERNANDES (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

OSMAR FERRARETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MENEQUELLE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de CIENTIFICAR o Procurador da parte 
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autora, para intimá-la para que compareça nesta Secretaria, no prazo de 

05 (cinco) dias, para assinar/retirar o termo de compromisso de 

inventariante.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000159-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FRANCHINI ANGELICI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FRANCHINI ANGELICI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

INTERESSADOS, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido . 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Dados do processo: 

Processo: 1000159-29.2017.8.11.0007; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: 

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

Partes do processo: Parte Requerente: ROSANGELA FRANCHINI ANGELICI 

Parte Requerida: CAMILA FRANCHINI ANGELICI Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s): INTERESSADO(a,s), brasileiro(a,s), atualmente em local 

incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos. 

ROSANGELA FRANCHINI ANGELICI propôs Ação de Interdição em face de 

sua filha, CAMILA FRANCHINI ANGELICI, ambas devidamente qualificadas 

nos autos, alegando, em síntese, que a interditanda no período 

gestacional, no ano de 2014, sofreu um grave acidente vascular 

isquêmico (CID 169.3), advindo de uma trombose de artéria basilar, 

apresentando sequelas neurológicas importantes, consistentes na perda 

de todos os movimentos e sentidos, não possuindo, portanto, capacidade 

de reger os atos de sua vida. Requer ao final a procedência da presente 

ação, decretando-se a interdição da requerida. Vieram com a inicial 

diversos documentos. Recebida a inicial, foi deferida a liminar e nomeada a 

parte o autora curadora provisória da interditanda, o qual assinou o 

respectivo Termo de Compromisso (ID n. 5079874 - Pág. 1). Ainda, 

deixou-se de designar audiência de entrevista em virtude da dificuldade de 

locomoção da interditanda. Nomeado o douto Defensor Público como 

curador da interditanda, o qual apresentou contestação por negativa geral 

sob o Id n. 11738947. Parecer ministerial favorável ao pedido inicial, posto 

que é de conhecimento do respectivo Órgão as sequelas neurológicas da 

interditanda e que já manifestou em processo de saúde da mesma 

(Processo nº 43462-13.2014.811.0041, Código 129024, em trâmite na 6ª 

Vara desta Comarca), estando, portanto, convencido quanto à 

incapacidade da requerida em gerir sua vida civil. Após, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Procede a 

pretensão inicial, no sentido de se decretar a interdição da parte 

requerida, senão vejamos. A incapacidade da interditanda restou 

devidamente demonstrada por meio dos laudos médicos acostados aos 

autos (Ids 4620407 e 4620421), bem como, dos demais documentos 

juntados à inicial. Dessa forma, em razão da incapacidade da parte 

requerida, (CID 169.3), constatou-se que a interditanda não tem o 

discernimento necessário para os atos da vida civil, necessitando, para 

tanto, de pessoa devidamente habilitada. Ademais, o Ministério Público fora 

favorável ao pedido inicial. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, 

inciso I e 755 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

com resolução do mérito, para decretar a interdição de CAMILA 

FRANCHINI ANGELICI, nomeando-lhe como curadora sua mãe, 

ROSANGELA FRANCHINI ANGELICI. Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais para proceder a inscrição da interdição, nos termos do 

artigo 92, da Lei n.º 6.015/73. Outrossim, seja publicada a presente 

sentença, nos termos do §3º do artigo 755 do atual Código de Processo 

Civil. Isento de custas e despesas processuais, sendo incabível a 

condenação em verba honorária. Após o trânsito em julgado e 

providenciada a devida inscrição no registro civil, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 03 de abril de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 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, MIRIAM RODRIGUES DA SILVA , 

digitei. Alta Floresta-MT, 6 de setembro de 2018. MIRIAM RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130308 Nr: 5314-98.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina dos Santos Cipriano

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias informar se houve a realização da 

cirurgia no OLHO DIREITO, através do Instituto de Olhos Centro-Oeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120950 Nr: 8198-37.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses S/A- 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143254 Nr: 4756-92.2016.811.0007

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Sayuri Ono

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenita Kroker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 117, informando a não localização da impetrada 

no endereço constante dos autos, e ainda, o teor do art. 274, parágrafo 

único, do CPC, presume-se válida a intimação realizada no endereço dos 

autos. Assim, CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara do trânsito em julgado 

da sentença, levando-se em consideração a juntada aos autos do 

mandado de fl. 116.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66915 Nr: 27-33.2010.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parra e Cia Ltda - ME, Lourival Parra, Creunice 

Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.
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Considerando a certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de remessa ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61919 Nr: 1833-40.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Dorigo Bandiera

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, Lucilei Volpe 

- OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique a Secretaria da Vara se houve o protocolo da certidão de óbito 

da autora, vez que constou no petitório de fl.151 como documento incluso.

 Caso não tenha sido protocolada a certidão de óbito da parte autora, 

intime-se a advogada subscrita à fl.152 para apresentar, bem como 

regularizar a representação processual das pessoas indicadas às 

fls.151/152, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140261 Nr: 3083-64.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Boller Bezerra

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

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

OAB:16341/MT

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

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto na CNGC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128546 Nr: 4370-96.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Renilda Vieira Ribeiro

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 102/104. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda.

 Nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa dos autos, o 

representante da Autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a 

execução.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara eventual decurso do prazo em 

branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103264 Nr: 4977-17.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Souza do Nascimento

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 164/165. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda.

 Nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa dos autos, o 

representante da Autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a 

execução.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara eventual decurso do prazo em 

branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98078 Nr: 6639-50.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Reis da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias informar se houve a implantação do beneficio deferido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142415 Nr: 4318-66.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Martins da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 96/97. RETIFIQUE-SE 

a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, alterando o polo 

da demanda.

 Nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa dos autos, o 

representante da Autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a 

execução.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara eventual decurso do prazo em 

branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132706 Nr: 6642-63.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fidel Misquilin

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

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

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias informar se houve a implantação do beneficio deferido 
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nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108468 Nr: 3910-80.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTOD, Neuriza Oliveira Moraes

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fls. 132/133, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação, diante da 

maioridade adquirida no curso do processo, conforme se infere de fl. 17, 

consignando que, caso a enfermidade que acomete a demandante lhe 

dificulte ou impossibilite o discernimento para a prática dos atos de caráter 

negocial e patrimonial, deverá esta ser representada por curador 

legalmente autorizado.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61919 Nr: 1833-40.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Dorigo Bandiera

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, Lucilei Volpe 

- OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar a advogada subscritora da petição de fl. 152, a fim de que 

apresente cópia da certidão de óbito da autoa, bem como para que 

regularize a representação processual das pessoas indicadas às fls. 

151/152, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119090 Nr: 6792-78.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemari Brazovsky Domiciano

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 150/152. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda.

 Nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa dos autos, o 

representante da Autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a 

execução.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara eventual decurso do prazo em 

branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131185 Nr: 5812-97.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilza Almeida Soares da Silva

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT

 Vistos.

1) RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda.

2) Após, INTIME-SE o executado, por meio do causídico constituído, para 

pagar a diferença apontada à fl. 167, consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá honorários em 

cumprimento de sentença e nem a multa de 10% estipulada no artigo 523, 

§1º do CPC.

 3) Postergo a apreciação do pedido de alvará judicial para após o 

pagamento voluntário pelo executado ou certidão de decurso do prazo 

para tanto, por medida de economia processual.

INTIME-SE. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143978 Nr: 5190-81.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimair Borges Dias

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos.

 Considerando o aporte do laudo pericial às fls. 48/54, com posterior 

apresentação de contestação pelo demandado, REVOGO a decisão que 

nomeou novo perito à fl. 46.

INTIME-SE a parte autora para, querendo, impugnar a contestação 

apresentado, bem como manifestar-se acerca do aludido laudo, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, façam-se os autos conclusos para sentença.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46643 Nr: 6178-54.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caterpillar Financial S/A - Crédito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taurus Terraplenagem, Construção e 

Colonização Ltda, Alcides Colodel, João Franco Filho

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

OAB:8.148/MT, ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - 

OAB:124436 SP, RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - OAB:199104 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60822 Nr: 483-17.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Pazeli dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada logrou êxito em localizar endereço da 

parte autora, intime-se pessoalmente a parte autora no endereço em 

anexo para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar seus dados bancários e, 
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conclusos.

 Consigno que a conta a ser indicada não poderá ser a conta em que 

autora recebe o beneficio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137339 Nr: 1572-31.2016.811.0007

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GKFF

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

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 Vistos.

1) Tendo em vista a manifestação da parte autora à fl. 180, com fulcro no 

artigo 139, V, do CPC, DESIGNO audiência de tentativa conciliação para o 

dia 07 de novembro de 2018, às 08h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.

2) INTIMEM-SE as partes e seus patronos, para comparecimento.

3) Infrutífera a tentativa de acordo, façam-se os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102429 Nr: 3806-25.2012.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Temn Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luca, Josefa Alcalde Luca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Hatori - OAB:150.321 

/SP

 Vistos, etc.

RECEBO os presentes recursos de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Considerando a certidão de fl. 538, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste 

Juízo, observando-se o disposto na CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 153277 Nr: 5075-41.2008.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Nunes de Carvalho, Vania Nunes de 

Carvalho

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilhermano Gomes da 

Silva - OAB:DF 1.634/A

 Vistos.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação da parte Embargada, na pessoa de seus patronos, para que 

se manifestem no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o 

art. 1.023, §2° do novo Código de Processo Civil e após, voltem-me os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115005 Nr: 3413-32.2014.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernandes Rodrigues do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO os presentes recursos de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Considerando a certidão de fl. 162, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste 

Juízo, observando-se o disposto na CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61495 Nr: 1150-03.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

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

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Guidoni Filho - 

OAB:146997, Barbara Bertazo - OAB:310.995 OAB/SP, Izaias Ferreira 

de Paula - OAB:71291, LAILA F V MALINE SARMADI - OAB:360306, 

Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299.951/SP, Marina Tomaselli 

Ribeiro - OAB:347.208 OAB/SP, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:11259/B, Fabio Renato Mazzo Reis - OAB:MT/9.761-A

 Vistos.

1-Cumpra-se a Secretaria da Vara o parágrafo primeiro da decisão de 

fl.389.

2-Intime-se pessoalmente a parte exequente, MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que 

entender de direito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 27270 Nr: 3752-74.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Klaus Repres. S. filha G. K. e sua neta G. C. K., 

Pedrina dos S. Klaus repr. Sua filha G. K. e neta G. C. K. B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu dos Santos Souza - Espólio, Juliana 

Jacqueline dos Santos, Fabiana dos Santos Souza, Patricia Nunes Gama 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro José da Mata - 

OAB:3774/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Wilmar 

David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Carneiro 

Junqueira - OAB:2215/MT

 Vistos.

 Compulsando minuciosamente os autos, verifico que as executadas 

Juliana Jacqueline dos Santos, Fabiana dos Santos Souza e Patrícia 

Nunes Gama de Souza, incluídas no polo passivo em razão da sentença 

de fls.169/271, não foram citadas/intimadas da respectiva sentença.

 Portanto, TORNO SEM EFEITO a certidão de trânsito em julgado da 

sentença (fl.272) e TODOS os atos posteriores.

 Outrossim, nesta data realizo a consulta de endereço das executadas 

Juliana Jacqueline dos Santos, Fabiana dos Santos Souza e Patrícia 

Nunes Gama de Souza, junto ao sistema INFOJUD, cf. extrato anexo.

Caso reste frutífera a consulta de endereço, intimem-se as executadas da 

sentença.

Do contrário, intime-se a parte exequente para indicar o endereço das 

executadas, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55016 Nr: 6973-26.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Pereira Barreto

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se a parte autora para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96477 Nr: 4928-10.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda - ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter as 03 (três) últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada. Ainda, destaco que, 

a consulta será realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos 

autos.

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

sigilosos da parte executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3249 Nr: 172-46.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Performance Comércio da Moda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira  - 

OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

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

Leite - OAB:6205, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, Mírian Correia 

da Costa - OAB:6361

 Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se pessoalmente a parte exequente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o cálculo atualizado da 

dívida , sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91386 Nr: 278-17.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Goydo Implementos Rodoviário Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. B. de Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Hora Cardoso - 

OAB:259805/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o administrador apontado à fl.121, para regularizar 

a representação processual, e após, dar andamento no feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123880 Nr: 1770-05.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raul da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe se houve a realização da perícia.

 Caso tenha sido realizada a perícia, intime-se o(a) perito(a) para 

apresentar o laudo pericial, no prazo de 20 (vinte) dias.

Com a apresentação do laudo, vistas às partes para manifestação, no 

prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67438 Nr: 429-17.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Ademir Rolim de Moura

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

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

OAB:23.992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 139/142, vez que cabe à parte irresignada com 

a decisão, manejar o recurso adequado.

CUMPRA-SE a Secretaria de Vara integralmente a decisão de fl. 137, 

atentando para o previsto no §1º, do art. 183, do CPC

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59178 Nr: 3762-45.2008.811.0007

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aracelia de Souza Mateus Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Monte Verde/MT

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8856 Nr: 3870-55.2000.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Adolfo de Freitas, Marisa Helena Carvalho 

de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disfril Comercio e Representações Ltda

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

OAB:19004, Humberto Nonato dos Santos - OAB:3286-A, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl.831, intime-se pessoalmente a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias indicar o endereço 

atualizado da parte executada, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100447 Nr: 1999-67.2012.811.0007
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delta Produtos Automotivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industeca - Industria e Comercio de Madeiras 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tallita Monteiro Balan - 

OAB:46.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

no feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71201 Nr: 4172-35.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATILAINE DA SILVA BIAZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8.934 MT, PEDRO PAULO PEIXOTO D SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

À fl.197, o Exequente pleiteia a intimação da parte executada para indicar 

bens passíveis de penhora, com fundamento no art. 774 do CPC.

 Pois bem.

É cediço que o atual Código de Processo Civil tem como um de seus 

pilares a busca pela maior efetividade do processo. Para tanto, houve 

ampliação das hipóteses de métodos consensuais de resolução de 

conflitos, visando estimular a autocomposição. Ademais, buscou-se 

ampliar o debate democrático no processo, bem como o exercício do 

contraditório e dotou-se as partes de poderes para atuarem de forma mais 

incisiva no processo. Outrossim, exigiu-se maior comprometimento das 

partes no cumprimento dos deveres de Lealdade e Boa-fé processual, 

com a previsão de penalidades mais severas, em caso de 

descumprimento destes deveres.

Nesse ponto, os artigos 772, inciso II e 774, inciso V e seu parágrafo 

único (intensificando a disciplina legal existente sob a égide do Código de 

1973), preveem como ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do 

devedor que, intimado, NÃO INDICA BENS passíveis de penhora, sujeito à 

aplicação da pertinente penalidade.

ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de fl.197 e determino a intimação da parte 

executada através de seu patrono para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

INDIQUE BENS passíveis de penhora, sob pena de incidência da multa 

prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC, fixada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado do débito sob execução.

Dessa forma, conste no mandado de intimação que a inércia da parte 

executada implicará na configuração de ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a incidência da multa prevista no parágrafo único do artigo 

774 do CPC, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do 

débito sob execução.

Intimem-se.

Cumprida a determinação supra e certificado o decurso do prazo 

concedido ao devedor, vistas à exequente para manifestação, pelo prazo 

de 10 (dez) dias e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106445 Nr: 1745-60.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SS Beef Comércio de Carnes Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Cardoso da Silva - ME, Ivone Cardoso da 

Silva

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128652 Nr: 260-61.2008.811.0084

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PWCS, LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARUICH HAMMOUD - OAB:8101, 

Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT, Raissa 

Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a informação de fls. 138/141, manifeste-se a parte 

exequente, no prazo de 03 (três) dias, para informar se houve o 

pagamento do débito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48942 Nr: 1019-96.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Aparecida dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Arceu Peixoto Ferreira 

- OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDA a Secretaria da Vara a inclusão da Dra. EDILAINE METEHIL 

SILVA, junto ao sistema Apolo.

Após, cumpra-se a decisão de fl. 171.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130331 Nr: 5327-97.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C & R Assessoria Contábil S/S Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabino Ribeito Soares Neto - 

OAB:MT/10861-A

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 59/60. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda

 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 
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15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134774 Nr: 203-02.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vannick Fernando Oliveira Cordeiro Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Americanas S.A

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B/MT, José Eduardo Polistel 

Gonçalves - OAB:12009/MT, Oliveira Coutinho e Polistel 

Advogados Associados S/C - OAB:355

 Vistos.

Considerando que a parte executada efetuou o pagamento da 

condenação às fls.95 e 102v, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Requisite-se a transferência dos valores depositados nos autos para a 

conta judicial.

Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará do valor depositado 

nos autos para a conta indicada à fl.97, em observância ao art. 1º, § 1º, 

do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ.

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 145925 Nr: 6008-33.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Raulino Esgotti, Marcieli Regina Esgotti de Luna, 

Michel Antonio Esgotti, Muriel Fernando Esgotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PARO LOPES 

- OAB:12083, Carlos Eduardo Paro Lopes - OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Walter Wahlbrink - 

OAB:5658/MT, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a Senhora Gestora acerca da existência de pedido de 

informações proveniente do agravo de instrumento carreado às fls. 

229/238.

Havendo requerimento de informações, voltem-me os autos. Em caso 

negativo, dê-se cumprimento à decisão de fls. 222/223.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65860 Nr: 5298-57.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verginia Vani Detoni

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 99/100. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda.

 Nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa dos autos, o 

representante da Autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a 

execução.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara eventual decurso do prazo em 

branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38548 Nr: 3929-67.2005.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Mofardini Dala Lasta

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, Lourdes 

Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 194/196. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda.

 Nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa dos autos, o 

representante da Autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a 

execução.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara eventual decurso do prazo em 

branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140670 Nr: 3317-46.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Felix da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:6.611/MS

 Vistos.

Acerca da certidão de fl. 108, manifeste-se o requerido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de nomeação de novo perito.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105190 Nr: 397-07.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Daniel

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

Grosso - OAB:

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

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

 Vistos.

1-Considerando que a parte exequente apresentou o cálculo da dívida, 

sem descontar o valor encontrado via sistema BACENJUD, o qual foi 

liberado em seu favor, INDEFIRO o pedido de restrição de bens junto ao 

sistema RENAJUD.

 2-Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente o cálculo da dívida relativo ao saldo remanescente, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 157840 Nr: 4959-20.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Daiane Rosa da Silva

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

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

OAB:332.099/OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dante Mariano Gregnanin 

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

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

 Vistos.

1) REDESIGNO a audiência de fl. 54 para o dia 07 de novembro de 2018, 

às 08h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania – CEJUSC, tendo em vista o agendamento da Semana Nacional 

da Conciliação, comunicada pelo Ofício Circular/GAB/CNJ nº 06/2018.

2) INTIMEM-SE as partes e seus patronos, para comparecimento.

3) Infrutífera a tentativa de conciliação/mediação de que trata o item “1”, 

façam-se os autos conclusos para sentença, nos termos do inciso II, do 

artigo 355 do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3497 Nr: 177-68.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de Negreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Oregon Indústria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:86518

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

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 177.

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

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

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

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos opera¬cionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

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

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

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112981 Nr: 1556-48.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmar Antonio Staub

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Jose Nascimento - 

OAB:17.972-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido da sentença de fl.135.

Após, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara o trânsito em julgado da sentença 

de fl.135 e proceda-se o necessário para a liberação dos valores para as 

contas indicadas à fl.136, observando que deverão ser liberados para a 

advogada da parte autora os honorários de sucumbência e os contratuais, 

estes na porcentagem de 30% (trinta por cento), de acordo com o 

contrato anexado às fls. 137/138.

 Consigno que deverá ser observado o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

de 3 de maio de 2018, do CNJ.

Por fim, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67912 Nr: 876-05.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Vitoriano Vitorino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Romano de Paula - 

OAB:MT 12.421-B, Liliane Andréa do Amaral de Paula - 

OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a Secretaria da Vara a decisão de fl.256, observando os 

valores mencionados à fl. 270v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104227 Nr: 6006-05.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPdS, ELMPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Fernando A. Santos - 

OAB:SP 192.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se a parte autora na pessoa de seu 

patrono para informar se houve a suspensão do desconto de sua 

aposentadoria relativo à pensão alimentícia aos requeridos Edrian Monteiro 

Pereira da Silva e Edriana Lélia Monteiro Pereira da Silva.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002915-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DE SOUZA (REQUERENTE)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003034-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO (ADVOGADO(A))

THIAGO TADASHI IWAHORI (REQUERENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO TENORIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de 

outubro de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003060-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ALANA GABI SICUTO (ADVOGADO(A))

VANISI BIANCHINI SERAFIN (REQUERENTE)

SANDRO NASSER SICUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003083-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003064-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO LEITE (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFFER MAITANA DE MOURA (REQUERENTE)

ANDERLEY EUGENIO SANTOS (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFFER MAITANA DE MOURA (REQUERENTE)

ANDERLEY EUGENIO SANTOS (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003121-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO MARQUES (REQUERENTE)

GIOVANI BETO ROSSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 16:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002615-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ (ADVOGADO(A))

LUIZ GOIS MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA SILVA VELOSO (REQUERIDO)

SOLANGE DA SILVA VELOSO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da Patrona da parte autora, do inteiro 

teor da juntada do ID 14368378, bem como para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010783-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MIGUEL DA SILVA SEABRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (EXECUTADO)

JEAN CARLO STAVARENGO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010783-52.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ANTONIO MIGUEL DA SILVA 

SEABRA EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON 

Vistos. Efetuada a penhora eletrônica de valores devidos pelo executado 

(ID nº 14289607) e decorrido o prazo para apresentação de embargos, a 

parte autora requer o levantamento dos referidos valores, bem como 

informa a conta para transferência, conforme consta na petição ID nº 

15044776. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após ser certificado o trânsito 

em julgado da sentença e observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do 

Provimento nº 68/2018-CNJ, expeça-se alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor do (a) advogado (a) da parte 

credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração 

poder expresso para receber. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 4 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO (ADVOGADO(A))

MIGUEL CAETANO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

J. F. - ASSESSORIA RURAL LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 
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para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 

de outubro de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO (ADVOGADO(A))

MIGUEL CAETANO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

J. F. - ASSESSORIA RURAL LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002596-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (REQUERENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 de 

outubro de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001623-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO BATISTA DO PRADO (EXECUTADO)

BRUNA RAMOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001623-88.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 

EXECUTADO: HELIO BATISTA DO PRADO Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 14 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002974-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO ALMEIDA HOFFMANN (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GUIZI - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 16:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003225-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA REIS BAZZO DEZAN - ME (REQUERENTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003225-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ERICA REIS BAZZO DEZAN - 

ME REQUERIDO: ONIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Vistos. 

Perscrutando os autos constato que há menção a duas pessoas jurídicas, 

quais sejam Erica Reis Bazzo Dezan – ME e Henry Body System – Poly 

Sport Academia. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos documento que comprove a sua condição 

atualizada de microempreendedor individual, microempresa ou empresa de 

pequeno porte, conforme prevê o art. 8º da Lei n.º 9099/95, e se for o 

caso, inclua os documentos que entender pertinentes para auxiliar na 

elucidação dos fatos, sob pena de indeferimento da petição inicial. Neste 

sentido, inclusive, é o enunciado 135 do Fonaje: “O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda”. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BRUNA CARVALHO PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da recorrente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de 

deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002668-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FAGNER PEREIRA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte recorrente para, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena 

de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI BALESTRI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002613-45.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GENI BALESTRI DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Vistos. 

Tendo em vista a certidão de ID num. 14876268, intime-se a parte autora 

para, em 05 (cinco) dias, apresentar endereço atualizado do requerido. De 

outro turno, verifica-se que houve pedido de redesignação da audiência 

no ID. num. 15142823. Assim, ante a justificativa, defiro o pedido 

formulado pela parte autora e, por consequência, tão logo seja 

apresentado o endereço, determino a designação de nova data para 
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sessão de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 169653 Nr: 3818-29.2018.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Diomazio Lustosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Sversuti da Silva - 

OAB:19.382-MT

 Processo n.º 3818-29.2018.811.0007

Código 169653

5ª Vara

Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste à defesa, todavia, 

considerando a existência de número reduzido de agentes penitenciários 

na unidade presional desta Comarca, bem como o número excessivo de 

presos que ali se encontram, DETERMINO a intimação da defesa para 

informar se a confecção de documento fornecido pela diretoria do 

estabelecimento prisional atestando que o réu ali se encontra recolhido 

serve para suprir a exigência do INSS para continuidade do recebimento 

do auxílio respectivo.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 06 de setembro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000770-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIOSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MIOSSO OAB - 435.726.939-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

ESTER ALVES DE SOUZA (RÉU)

ESPÓLIO DE WALTER MIOSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1000770-79.2017.8.11.0007 JOSE MIOSSO ESPÓLIO DE WALTER MIOSSO 

e outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do(a) requerido(a) para 

manifestação acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 6 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001534-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GREZIANE GONCALVES CARRILHO (REQUERENTE)

JAYME EBURNEO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1001534-65.2017.8.11.0007 GREZIANE GONCALVES CARRILHO SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos 

da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas as partes para manifestação acerca do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, bem como para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 6 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDICLEI DO CARMO MENDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1000393-11.2017.8.11.0007 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

VALDICLEI DO CARMO MENDES IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para indicar em qual endereço requer seja encaminhada a 

Carta de Citação do executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 6 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002065-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA (REQUERENTE)

FRANCISCO COELHO DE PAULA (REQUERENTE)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1002065-54.2017.8.11.0007 FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA e 

outros YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros (2) IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da(s) 

correspondência(s) devolvida(s) conforme ID 13896541 e 15026483, bem 

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

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 6 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001414-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEANDRO KUNTZ (EXECUTADO)

ELOIR CELSO KUNTZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001414-56.2016.8.11.0007 BANCO BRADESCO S.A. 

ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP e outros (2) IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do exequente para manifestação nos presentes autos acerca 

do resultado negativo obtido na busca de ativos financeiros do(s) 

executado(s) pelo sistema BACENJUD conforme documentos ID 
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13531727, bem como para requerer o que entender de direito para o 

regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 6 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000686-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. D. C. D. S. (REQUERENTE)

A. C. D. C. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE CASTRO OAB - 951.652.231-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000686-44.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: LUCCA LORENZO DE CASTRO DA SILVA, ANA CAROLINE 

DE CASTRO DA COSTA REPRESENTANTE: ANA LUCIA DE CASTRO 

REQUERIDO: GUSTAVO DIAS DA SILVA Vistos. Trata-se de “Ação de 

Guarda e Regulamentação de Visitas, cumulada com Alimentos” movida 

por A. C. de C. da C., representada por sua genitora ANA LÚCIA DE 

CASTRO, em favor de L. L. de C. da S, em desfavor do genitor GUSTAVO 

DIAS DA SILVA. Recebida a inicial, fora designada audiência de 

conciliação, bem como realização de estudo psicossocial com as partes 

(ID. 12270551). Realizado estudo psicossocial com todas as partes (ID. 

128884). Audiência de conciliação infrutífera, conforme termo de 

audiência encartado no ID. 13074401. Entre um ato e outro, fora aportado 

a c o r d o  r e a l i z a d o  n o s  a u t o s  d o  p r o c e s s o  d e  n . 

1000673-45.2018.8.11.0002 (2ª Vara) e sentença homologatória do 

acordo entre as partes, bem como avó materna do menor, dispondo 

acerca da guarda, direito de visitas e alimentos em favor do menor (ID. 

14001045). Parecer do MPE ao ID. 14299921. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que 

houve perda superveniente do objeto processual. Com efeito, o pedido 

inicial visava à condenação do réu ao pagamento de valores à título de 

alimentos, além da regulamentação de guarda e direito de visitas, 

verifica-se que o objeto pleiteado pelo autor se encontra satisfeito nos 

autos do processo que tramita perante a 2ª Vara desta Comarca, o qual 

encontra-se sentenciado. Dessa forma, diante da sentença proferida nos 

autos 170071, não se mostra mais faticamente possível o deferimento da 

medida pleiteada. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do atual Código de 

Processo Civil. Inexiste a condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios e custas processuais. Publique-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 30 

de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001491-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI (ADVOGADO(A))

ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001491-94.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA REQUERIDO: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de Carta Precatória, em que a parte autora 

pugna pela decretação da revelia do requerido, bem como julgamento 

antecipado da lide. Decido. Primeiramente, cabe esclarecer que a inicial 

veio direcionada ao juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes 

– Estado de São Paulo, com pedido de distribuição por dependência ao 

Processo nº0012014-40.1999.8.26.0361. Assim, cabe esclarecer que o 

endereçamento incorreto da petição eletrônica implica na inexistência do 

próprio ato, motivo pelo qual cabe à parte, no momento em que se utiliza do 

sistema eletrônico para peticionamento, diligenciar para que todos os 

dados do processo sejam inseridos corretamente, de forma que o 

documento seja visualizado e juntado aos autos, para posterior 

apreciação do Magistrado. No mais, constato nitidamente que a petição 

inicial é inepta por desobedecer às formas prescritas na legislação, uma 

vez que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão e 

por conter pedidos incompatíveis. Mais que isto, a peça exordial 

apresentada pelo autor é incompreensível, sobretudo porque se quer é 

possível entender que tipo de provimento jurisdicional o requerente 

pretende ao final da demanda. Ressalta-se que os vícios e defeitos 

constantes na petição inicial não são passíveis de serem sanados, o que 

impede de oportunizar a emenda da referida peça (art. 319 do CPC), razão 

pela qual cumpre o indeferimento de plano da petição inicial, com fulcro no 

artigo 295, parágrafo único, incisos II e IV do CPC. (STJ, 1ª Turma, REsp 

640.371/SC, rel. Min. José Delgado, j. em 28/09/2004, DJ 08/11/2004, p. 

184) Assim, ante a inépcia da petição inicial, impõe-se a extinção do feito 

sem resolução do mérito. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I e no artigo 330, ambos do 

Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais, todavia, isento-o do pagamento de honorários advocatícios, 

visto que não houve a triangulação procesual. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida 

baixa no Cartório Distribuidor e no relatório estatístico. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de julho de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102797 Nr: 4427-22.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Edson Beckmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 195/196.

 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114749 Nr: 3170-88.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Eletro Divinópolis LTDA

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 79 (R$22.865,19).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 33207 Nr: 2292-18.2004.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Corretores de Imóveis-CRECI/MT 

19ª Reg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues Aragon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 240, § 4º, do Novo Código de Processo 

Civil, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente execução 

fiscal e, por conseguinte, com fulcro no art. 354 c/c art. 487, II, do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito.Isento de custas e despesas processuais.Após o trânsito em 

julgado, determino a liberação de quaisquer bens/valores constritos, se 

houver.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2908 Nr: 17-09.1998.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomes & Alencar Ltda, David Paulino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:5091-B, Divarci Aparecida Pissinin Zutin - OAB:214288/SP

 Ante o exposto, com fulcro no art. 240, § 4º, do Novo Código de Processo 

Civil, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente execução 

fiscal e, por conseguinte, com fulcro no art. 354 c/c art. 487, II, do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito.Isento de custas e despesas processuais.Após o trânsito em 

julgado, determino a liberação de quaisquer bens/valores constritos, se 

houver.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125124 Nr: 2449-05.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Penha Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca dos 

documentos de fls. 79/80, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 58295 Nr: 2881-68.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonilda do Carmo Paiva - Espólio, Pedro de 

Paiva - Espólio, Eunice Paiva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905

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

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

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos conforme decisão de fls. 430, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114749 Nr: 3170-88.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Eletro Divinópolis LTDA

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

87/88, para eventual impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2445 Nr: 4-54.1991.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil de São Paulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zolli e Agustinho Ltda, Leo Kronbauer Battirola, 

Vicente Agustinho Carlos, Julia Catharina Germano Zolli, Maria Antonia 

Longhini Carlos, Luiz Alceu Zolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT0018164

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

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

para manifestação nos presentes autos acerca da avaliação do imóvel 

penhorado nos autos de fls. 341 e verso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.
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Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003201-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROZENO ELIAS (EMBARGANTE)

GENICLEIDE VIEIRA DA CRUZ ELIAS (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EMBARGADO)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003201-52.2018.8.11.0007. 

EMBARGANTE: FRANCISCO ROZENO ELIAS, GENICLEIDE VIEIRA DA 

CRUZ ELIAS EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT Vistos. RECEBO os presentes Embargos à Execução, eis que 

tempestivo. Nesse passo, a parte embargante pugnou pelo recebimento 

dos embargos no EFEITO SUSPENSIVO. Pois bem. Sabe-se que após a 

entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 os embargos à execução, em 

regra, não terão efeito suspensivo, a teor do artigo 919, do Código de 

Processo Civil. Assim dispõe o artigo 919, caput e § 1º do CPC: “Art. 919. 

Os embargos do executado não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes”. Como visto, a suspensão da execução 

decorre de decisão proferida pelo Juiz à luz dos requisitos estabelecidos 

no § 1º do artigo 919, quais sejam: a) concessão da tutela provisória e, b) 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. Assim, pela redação do aludido dispositivo, todos os 

elementos acima mencionados devem estar presentes para que se atribua 

efeito suspensivo aos embargos. Sobre o tema destacam-se os 

ensinamentos de Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier 

e José Miguel Garcia Medina, ao consignarem que: “A relevância da 

fundamentação assemelha-se aos requisitos estabelecidos em outros 

dispositivos processuais para a concessão de liminares (p. ex. CPC, arts. 

273; 461, § 3.º; 558, caput, etc), bem como para a concessão de efeito 

suspensivo à impugnação à execução (art. 475-M, na redação da lei 

11.232/2005)”. No caso, em análise não ficaram comprovados e 

fundamentados os fatos, possibilitando assim, o êxito do efeito 

suspensivo aos presentes embargos. Dessa feita, deixo de conferir efeito 

suspensivo aos embargos, posto que, não restou demonstrado que o 

prosseguimento da execução possa causar grave dano de difícil ou 

incerta reparação, bem como pelo fato de a execução não estar garantida 

por penhora, depósito ou caução suficiente. Afinal, a execução de título 

extrajudicial respectiva (autos em apenso nº 1001265-89.2018.811.0007) 

não encontra-se garantido por caução, penhora ou arresto no valor 

integral do débito exequendo, o que acarreta a não suspensão da 

exigibilidade do próprio crédito sob execução, de maneira que inexiste 

qualquer prejuízo no recebimento dos embargos à execução sem efeito 

suspensivo. Por fim, convém registrar que a manutenção (ou não) do 

efeito suspensivo pode ser declarada objeto de análise em qualquer 

momento processual. Logo, se após a impugnação aos embargos, se 

vislumbrar cenário diferente, o efeito suspensivo poderá ser deferido a 

qualquer momento. Dessa forma RECEBO os embargos à execução, SEM 

O EFEITO SUSPENSIVO. Cite-se a parte embargada, na pessoa de seu 

patrono, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, vistas à parte embargante para manifestação, no mesmo 

prazo, e conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 04 de setembro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 185920 Nr: 7026-69.2014.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Garças, Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Dispositivo37.Posto isso, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE, e 

artigo 292, da CNGC, declaro a incompetência absoluta desta Diretoria do 

Foro para cancelamento, retificação, suprimento e restauração de 

Registros Públicos, conforme acima fundamentado.38.Contudo, no uso do 

poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Unitariedade, 

Prioridade ou Anterioridade, e da Segurança Jurídica dos Registros 

Públicos, determino o bloqueio das matrículas nº 30.053, nº 30.054, nº 

30.055, nº 30.056, nº 30.057, nº 30.058, nº 30.059, nº 30.060, nº 30.061, 

nº 30.062, nº 30.063, nº 30.064, nº 30.065, nº 30.066, nº 30.067, nº 

30.068, nº 30.069, nº 30.070, nº 30.071, nº 30.072, nº 30.073, nº 30.074, 

nº 30.075, nº 30.076, nº 30.077, e nº 30.078, referentes aos lotes nº 01 

ao 26, da quadra 99, do Loteamento Jardim Nova Barra do Garças, 

município de Barra do Garças, fim de se evitar lesões de difícil reparação 

a terceiros de boa-fé, restando aos interessados que busquem pela via 

judicial adequada, a comprovação de eventual direito. 39.Quanto à 

matrícula nº 6.297, com área de 11.650m², relativa à área urbana da 

quadra 99, município de Barra do Garças, determino a sua manutenção no 

arquivo central de matrículas da Serventia do Cartório do 1º Oficio desta 

Comarca, pois se encontra formalmente regular.40.Expeça-se Mandado de 

Averbação ao Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças, para proceder à 

averbação de bloqueio nas matrículas de nº 30.053 até a de nº 30.078 – 

Livro 02.41.Publique-se esta decisão no DJE. 42.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224593 Nr: 5675-90.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, Zélia Maria 

dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Expresso Satélite Norte 

Ltda, Umberto Pereira da Cruz Cardoso, Abadio Pereira Cardoso Neto, 

Maria Clara de Morais Cardoso Fujioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ANTONANGELO JUNIOR 

- OAB:54875-B/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERREIRA 

GUIMARÃES - OAB:14853/GO, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, MARCO 

ANTONIO MUNDIM - OAB:841-DF, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. 

MARQUES - OAB:9995, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Vistos.

1.Tendo havido a arguição de preliminares, com fundamento no art.350, 

CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

2.Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224593 Nr: 5675-90.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, Zélia Maria 

dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Expresso Satélite Norte 

Ltda, Umberto Pereira da Cruz Cardoso, Abadio Pereira Cardoso Neto, 

Maria Clara de Morais Cardoso Fujioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ANTONANGELO JUNIOR 

- OAB:54875-B/MG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERREIRA 

GUIMARÃES - OAB:14853/GO, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, MARCO 

ANTONIO MUNDIM - OAB:841-DF, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. 

MARQUES - OAB:9995, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Vistos.

 1. Nos termos do art. 234, §1º, do COJE (Lei 4.964/85), DETERMINO a 

baixa dos autos à Secretaria da 1ª Vara Cível, em razão do advento do 

recesso forense e das férias regulares deste magistrado no mês de 

janeiro de 2017, devendo retornar conclusos os autos imediatamente após 

o término do período referido.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224593 Nr: 5675-90.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, Zélia Maria 

dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Expresso Satélite Norte 

Ltda, Umberto Pereira da Cruz Cardoso, Abadio Pereira Cardoso Neto, 

Maria Clara de Morais Cardoso Fujioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ANTONANGELO JUNIOR 

- OAB:54875-B/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERREIRA 

GUIMARÃES - OAB:14853/GO, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, MARCO 

ANTONIO MUNDIM - OAB:841-DF, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. 

MARQUES - OAB:9995, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Vistos.

1.CERTIFIQUE-SE quanto ao cumprimento da decisão de fl.202. Em 

negativo, CUMPRA-SE-A, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224593 Nr: 5675-90.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, Zélia Maria 

dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Expresso Satélite Norte 

Ltda, Umberto Pereira da Cruz Cardoso, Abadio Pereira Cardoso Neto, 

Maria Clara de Morais Cardoso Fujioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ANTONANGELO JUNIOR 

- OAB:54875-B/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERREIRA 

GUIMARÃES - OAB:14853/GO, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, MARCO 

ANTONIO MUNDIM - OAB:841-DF, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. 

MARQUES - OAB:9995, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Vistos.

1.Havendo recusa quanto à proposta de acordo, INTIMEM-SE os réus para 

apresentarem contestação no prazo legal, a partir da publicação desta 

decisão.

2.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84779 Nr: 7936-09.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Rezende de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURÉLIO DE 

MARTINS E PINHEIRO, para devolução dos autos nº 

7936-09.2008.811.0004, Protocolo 84779, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151229 Nr: 1249-11.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Carrijo de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, José Rodrigues de 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638, 

NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 Vistos.

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

pagarem o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de 

aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente os 

Executados, conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado 

ou pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232801 Nr: 11062-86.2016.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de ADAILTON BARROS BEZERRA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 Vistos.

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

pagarem o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de 

aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente os 

Executados, conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado 

ou pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272530 Nr: 2659-60.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM LTDA - 

ME, Cássia Santos Manciolli, Omar de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.Tendo em vista que já foi oportunizado tempo hábil para comprovação da 

gratuidade da justiça, pela Embargante, INDEFIRO à gratuidade da justiça.

2. Proceda ao recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

3.Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237918 Nr: 14749-71.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM 

LTDA - ME, Cássia Santos Manciolli, Omar de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a Exequente para requerer o que entender de direito, a fim de 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

2.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275697 Nr: 4544-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nápolis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que não foram esgotadas as possibilidades de 

localização do bem e do Requerido, INDEFIRO o pedido de fl. 29.

2. Sem prejuízo, PROCEDA-SE à consulta na Rede INFOJUD/Receita 

Federal visando localizar o novo endereço do Requerido LUCIANO 

NAPOLIS COSTA.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), EXPEÇA-SE novo mandado de 

busca e apreensão e citação do Requerido, conforme determinado à fl. 21.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241763 Nr: 510-28.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Alves Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosmeire de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO pedido retro, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado à fl. 

33.v , e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO PARA O DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018, às 12h15min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.98 e 99, §§2º e 3º, 

CPC/2015.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218027 Nr: 1642-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselma Gomes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081

 Vistos.

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

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173217 Nr: 6385-18.2013.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Aparecido Buzetti, Fabricia Fúria Buzetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Emília Gaspar Botelho Funari, Espolio de 

Lusane Aparecido de Freitas, Bruna Cristina dos Santos Freitas, Marcia 

Rezende dos Santos Freitas, Tamires Santos Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Aparecido do 

Livramento - OAB:68724/SP, Ligea Pereira de Melo Livramento - 

OAB:195.559-SP, Marlon Luiz Garcia Livramento - OAB:203.805-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352, Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio 

Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos.

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

pagarem o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de 

aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente os 

Executados, conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado 
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ou pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242459 Nr: 1046-39.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaura Ferreira Morato Sobrinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO pedido retro, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado à fl. 

97 , e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, às 12h00min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 57632 Nr: 1266-23.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM dos Lojista do Vestuário & Confecções de Barra 

do Garças - Coop. Sicoob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Isabela de Araujo e Silva - OAB:47.564, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para apresentar planilha atualizada do valor do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para análise do pedido de fls.184/185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216922 Nr: 996-47.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Bezerra da Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 VISTOS.

1. Antes da análise do pedido de fls. 89, INTIME-SE a parte Autora para 

que apresente cópia legível e atualizada da Matrícula nº 46.910, do CRI 

local, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conluso para ulterior deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 30122 Nr: 1130-65.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xerox Comércio & Indústria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:9.928-A MS, TIAGO AUED - OAB:

 Vistos.

1.INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para promover o andamento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, §1º, CPC/2015.

2.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274987 Nr: 4074-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete Veiga Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO a cota ministerial de fls. 29/30, conforme requerido.

2. INTIME-SE a Requerente para cumprimento no prazo de 15 (quinze) 

dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264983 Nr: 16155-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. G. Sirqueira - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Gabriel Gonçalves dos Reis - OAB:MT 20.062, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066

 VISTOS.

1. Diante dos valores depositados nos autos (fls. 180/181), INTIME-SE a 

parte Autora para que se manifeste requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164624 Nr: 6428-86.2012.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Dias Soares Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thainara Nominato Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 Vistos.

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

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 
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satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72356 Nr: 5607-58.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE KUCHTA - 

OAB:47477/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido retro, uma vez que já foi realizada a citação por 

edital do requerido (fl. 107).

2. Destarte, INTIME-SE a parte autora para se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222649 Nr: 4445-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelica Zacari Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 Vistos.

1.EXPEÇA-SE alvará em favor da parte autora para liberação do valor 

incontroverso.

2.Sem embargo, INTIME-SE a requerente para que se manifeste quanto à 

petição de fls. 137/139, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260819 Nr: 13502-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXAUDI SOUSA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fundamento no art. 344 do CPC/2015, DECRETO a revelia da parte 

requerida, já que embora citada não apresentou contestação, conforme 

certidão de fl. 155.

2. Considerando que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

3. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

4. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170258 Nr: 2572-80.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Leasing

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. Tendo em vista que já foi realizada a homologação do acordo (fl. 202-v), 

INTIME-SE a instituição financeira para que promova a retirada da restrição 

veicular, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261941 Nr: 14220-18.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1. Tendo em vista que já foi realizada a perícia médica (fls. 263/264), 

INTIMEM-SE as parte para se manifestarem requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Não havendo manifestações, voltem-me conclusos para sentença.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 50917 Nr: 1200-77.2005.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Agralmat Máquinas & Veículos Ltda, Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Silvio Sichieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, EDMILSON MARTINS DO NASCIMENTO - OAB:8140/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 Vistos.

1.Tendo em vista o teor da certidão de fl. 717, DEFIRO o pedido de fl. 714 

e, por conseguinte, DEVOLVO o prazo de 15 (quinze) dias para a parte 

executada pagar o valor da dívida, conforme decisão de fl.711.

2.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167752 Nr: 10602-41.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Marisol Indústria do Vestuário Ltda, Marisol Industria 

Textil Ltda, Marisol Comércio Atacadista e Serviços de Distribuição Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. R. Comércio de Roupas Ltda Me, Evani 

Silva Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:OAB/SC 3210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.
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1. INTIME-SE a parte autora quanto ao término do prazo de suspensão, 

mormente sobre o início da contagem do prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do art. 921, §4º, CPC/2015.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254392 Nr: 9220-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO GONÇALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUÉS NERY DA 

SILVA - OAB:9.923, DENISVALDO SILVA JARDIM - OAB:8183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito (fl. 

77), e considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a 

desistência da ação para que produza seus efeitos legais e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, CPC/2015.

2. SEM custas e honorários.

 3. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254781 Nr: 9458-56.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Carmelita Sales Perna, Rebeca Sales Giugni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MATOS PEREIRA - 

OAB:MT 13.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Atallah - OAB:18558 

OABMT

 Vistos.

1.Cuida-se de ação ajuizada por MARIA CARMELITA SALES PERNA.

2. A parte requerida anuiu com o pedido de desistência em petição de fls. 

88.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito e 

considerando a anuência da parte requerida, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5.CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor da causa, 

conforme art.85, §2º, CPC/2015, verbas que ficam sob a condição 

suspensiva de exigibilidade, já que o autor é beneficiário da gratuidade da 

justiça, conforme despacho de fls. 73/74 (art.98, §2º, CPC/2015).

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170981 Nr: 3527-14.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Rocha Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Núbia Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Rocha Dourado - 

OAB:MT 15.076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Costa Mendes - 

OAB:Mg 101.668

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218039 Nr: 1652-04.2016.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Valdivina de Souza Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Vicente de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 VISTOS.

1. Diante da manifestação expressa de desistência da ação pela parte 

Exequente (fls. 226) e tendo em vista que o Executado se manteve inerte 

quanto ao pedido formulado (fls. 231), HOMOLOGO por sentença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação.

 2. Por consequência JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 

924, IV, CPC/2015.

3. Custas pelo Executado. FIXO os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa (fls. 205).

4. Expeça-se o necessário.

 5. Após, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202627 Nr: 5282-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dominio Representações Eireli Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 73-v, para que produza seus 

efeitos legais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.

2.EXPEÇA-SE ofício para a baixa da restrição indicada.

3. Custas e honorários conforme acordado.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235441 Nr: 11607-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Máquinas Aagricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto à citação do requerido.

2. Tendo sido infrutífera, INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

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

3. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280569 Nr: 7498-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaucard Financeira S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Nazaré Araújo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 8.Ante o exposto, INDEFIRO o pleito da parte requerida. INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do 

pagamento das parcelas vencidas, sob pena de concordância tácita. 

9.DOU POR CITADA a requerida, uma vez que esta se manifestou 

espontaneamente nos autos, inclusive por mais de uma vez (art. 239, §1º, 

do CPC/2015). FIXO como termo inicial de contagem do prazo para 

contestação a data de 30.08.18, momento da primeira manifestação da 

ré.10.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271221 Nr: 1746-78.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. O processo encontra-se em ordem, devendo a Gestora impulsionar o 

feito.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267436 Nr: 17627-32.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRL Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Luiz Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA GRAZIANE 

DELMONDES - OAB:17744

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA GRAZIANE 

DELMONDES, para devolução dos autos nº 17627-32.2017.811.0004, 

Protocolo 267436, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225570 Nr: 6249-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Luiz Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRL Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA GRAZIANE DELMONDES - 

OAB:17744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA GRAZIANE 

DELMONDES, para devolução dos autos nº 6249-16.2016.811.0004, 

Protocolo 225570, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245739 Nr: 3387-38.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLdCN, FBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) POLLYANA 

SOARES MATOS, para devolução dos autos nº 3387-38.2017.811.0004, 

Protocolo 245739, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265992 Nr: 16781-15.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irany Cardoso Loriano

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG-78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende - OAB:84.400-MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WEILY SILVA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 16781-15.2017.811.0004, 

Protocolo 265992, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260370 Nr: 13212-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Maria Martins do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA PRADO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 40, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269148 Nr: 413-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sílvio de Almeida Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Marques Silveira, Valdivino Rosa, Leandro 

de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o termo de audiência de fl. 43, na 

qual nenhuma das partes compareceram e, nos termos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que 

no prazo de 5 dias requeira o que de direito, em termos de prosseguimento 

da ação.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268253 Nr: 18215-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Bernardes, Cleibio do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. Motta Administração e Empreendimentos 

Ltda, Ponte Queimada Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 
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1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 60, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202663 Nr: 5299-41.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:199916/O MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls. 108/110, apresentada 

pela requerente é tempestiva e isenta de preparo, uma vez que é 

beneficiária da justiça gratuita. Outrossm, nos termos da CNGC, impulsiono 

os presentes autos para intimar o requerido, via DJE, para que no prazo 

de 15 dias, querendo, apresente contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152461 Nr: 3259-28.2011.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea de Toledo Piza, Roberto Piza Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altermita de Sousa Brito, E. L. Esteves 

Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Camati Piza Pimentel - 

OAB:235030/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a juntada do substabelecimento de 

fl. 126 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, requeira o que de 

direito em termos de prosseguimento, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 198116 Nr: 2560-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdici Maria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ursina Antonia de Araujo, TERCEIROS 

INCERTOS E NÃO SABIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. Trata-se de Ação de INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA movida por ELBA PINHEIRO MEIRELLES em 

desfavor de JEOVANI PINHEIRO MEIRELLES, qualificada nos autos, 

conforme fatos e fundamentos lançados às folhas 04/08.A parte autora 

instruiu a exordial com os documentos de folhas 09/13. O feito foi 

despachado inicialmente às folhas 14 verso, deferindo a interdição 

provisória do requerido e nomeação de curadora provisória à ré, na 

pessoa da autora.Designado interrogatório, este não pode ser realizado 

com a presença da interditanda, conforme consta da ata de folhas 21. 

Foram elaborados estudos pela equipe forense. Citado o requerido, 

quedou-se silente, tendo sido nomeado curador, que se manifestou às 

fo lhas 31/32.Houve mani festação min is ter ia l  às  fo lhas 

33/34.Determinou-se a elaboração de laudo pericial, por meio do sistema 

único de saúde municipal.Vieram aos autos, o relatório de folhas 40 e, 

folhas 55/56.O Ministério Público Estadual, às folhas 59/62, opinou pela 

procedência dos pedidos inicias. E O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO.Cuida-se de Ação de INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida por ELBA PINHEIRO MEIRELLES em desfavor de 

JEOVANI PINHEIRO MEIRELLES, qualificada nos autos, conforme fatos e 

fundamentos lançados às folhas 04/08.Pela análise dos autos verifico 

que, esta demanda já comporta providência final a teor do que dispõe o 

art. 355 do Estatuto Processual Civil, haja vista que, embora no caso em 

tela traga em seu bojo questões de fato e de direito, são desnecessárias 

outras provas para o deslinde da vexata quaestio, em razão das provas 

robustas já coligidas. De outra banda constata-se que se encontram 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não 

havendo questões prévias (preliminares ou prejudiciais) a serem 

apreciadas, tendo sido, inclusive sido os autos submetido ao crivo do DD. 

Representante do Ministério Público Estadual, na qualidade de fiscal da 

ordem jurídica, que, por meio de judicioso parecer, ao final pugnou pelo 

julgamento do processo no estado em que se encontra.Deste modo, 

declaro o feito saneado, passando-se, de imediato, à análise do mérito da 

ação.Como se sabe, a interdição é uma medida de amparo àqueles que 

por enfermidade ou deficiência mental, não possuem o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil, seja de forma parcial 

ou total, conforme elenca o artigo 1.767 do Código Civil. Vejamos: “Art. 

1.767. Estão sujeitos a curatela:I - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade;(Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) II - (Revogado); III - os ébrios habituais e os viciados em 

tóxico;IV - (Revogado);V - os pródigos.”No caso em exame, constata-se 

que restou comprovado que a requerida não possui capacidade para 

exprimir sua vontade, em razão de a interditanda se encontrar acometida 

por “transtornos mentais” e “totalmente incapaz em realizar suas tarefas 

do dia a cita...” (sic. Fls. 56)O diagnóstico acima referido fora referendado, 

por meio do laudo médico expedido pelo Dr. RAFAEL BRANCO – médico - 

Perita médico Judicial – CRM-MT 9480, datado de 29.08.2017.Os 

documentos de folhas 10/13, corroboram os fatos narrados na exordial. 

De igual forma, é o que consta na certidão de folhas 32, assinalada pela 

Oficiala de Justiça deste juízo, quando da inspeção in loco, cabendo 

destacar:Corrobora-se, ainda, os fatos aduzidos na peça madrugadora, 

os laudos psicossocial acostado às folhas 24/26 e 27 e verso, exarados 

pela equipe multidisciplinar forense. Dessa forma, entendo suficientemente 

comprovado que a requerida, por causa permanente consubstanciada em 

doença de Alzheimer, comprovada por meio dos lautos de folhas 13 e 40 e 

56, não pode exprimir sua vontade, restando, inclusive impossibilitada de 

realizar qualquer ação vital básica para a sobrevivência humana. Em 

outras palavras, resta cristalinamente comprovado que as seqüelas 

deixadas pela enfermidade sofrida pela interditanda a torna plenamente 

incapacidade de desenvolver atos em geral da vida civil sem que alguém a 

represente, conforme as provas coligidas nos autos.Com estas 

observações é de rigor a aplicação das normas vigentes no ordenamento 

jurídico com o fito de resguardar a dignidade da pessoa humana da 

interditanda, especialmente quanto a sua incolumidade física além de dos 

interesses da vida civil, deferimento o pleito na forma suplicada na 

exordial, com a anuência do douto membro do e nomeação de curador 

para visando resguardar seus interesses. Eis o que reza a jurisprudência 

pacificada pelas Egrégias Cortes em nosso país: “PEDIDO DE CURATELA - 

'ENFERMO OU PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA' - PESSOA IDOSA COM 

GRAVE LIMITAÇÃO DE LOCOMOÇÃO, DECORRENTE DE SEQUELA DE 

ACIDENTE CEREBRAL VASCULAR - DIFICULDADE DE DESEMPENHAR 

ATIVIDADES COTIDIANAS, SEM AJUDA DE TERCEIROS - NOMEAÇÃO DE 

CURADOR PARA CUIDAR DE SEUS NEGÓCIOS E BENS - POSSIBILIDADE - 

ART. 1.780, DO CÓDIGO CIVIL - 'CURATELA-MANDATO', DE MENOR 

EXTENSÃO. INTERDIÇÃO - DESCABIMENTO - CAPACIDADE MENTAL 

PRESERVADA. - O Código Civil, em seu art. 1.780, prevê modalidade mais 

restrita de 'curatela', distinta daquela disposta nos artigos 1.767 e 1.779, 

voltada à proteção do enfermo e do portador de deficiência física, que, 

embora estejam em pleno gozo de suas faculdades mentais, encontrem-se 

impedidos de se locomover e de desempenhar suas atividades, 

afigurando-se possível e recomendável, nessas hipóteses, a nomeação 
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de curador para cuidar de seus bens e negócios, sem que haja, todavia, 

interdição do curatelado. - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 

10183081487401001 MG, Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 

07/05/2013,Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/05/2013)“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. 

IDOSO COM GRAVES SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. 

NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. Tendo em 

vista a incapacidade do interditando para se locomover, se comunicar - e, 

portanto, exprimir sua vontade -, bem como o grave quadro de saúde 

apresentado, é imperiosa a decretação de sua interdição provisória, com a 

nomeação de curador, visando resguardar seus interesses, inclusive para 

fins de recebimento de seu benefício previdenciário, até mesmo para que 

lhe sejam proporcionados os necessários cuidados que sua condição de 

saúde requer. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento 

Nº 70052841244, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 28/03/2013)(TJ-RS - AI: 

70052841244 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 

28/03/2013,Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 03/04/2013)”Oportuno sublinhar que, embora a legislação processual 

civil prescreva que, neste tipo de procedimento há necessidade de que 

parte interditanda seja submetida à nova perícia, neste caso em concreto, 

tal providência se torna desnecessária, em razão da prova documental 

produzida, inclusive, instruída por perícia médica extrajudicial elaborada 

por profissional habilitado. Faço grifar o aresto abaixo emanado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, para reforçar acerca da possibilidade de 

dispensa da produção de nova prova em juízoem casos dessa natureza, 

vejamos:“CIVIL E PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO 

CPC. NÃO REALIZADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Constatado 

pelas instâncias ordinárias que a interditanda, por absoluta incapacidade, 

não tem condições de gerir sua vida civil, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de prova (...) a falta de nova perícia em 

juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC). 2. Recurso especial não conhecido”. 

Recurso Especial n. 253733/MG (2000/0031067 0), 4ª Turma do STJ, Rel. 

Min. Fernando Gonçalves. j. 16.03.2004, DJ 05.04.2004.DISPOSITIVO: Ante 

o exposto e pelo mais que dos autos consta, em sintonia com o parecer 

ministerial de folhas 41/42, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para 

DECRETAR A INTERDIÇÃO de URSINA ANTONIA DE ARAUJO, qualificada 

nos autos, DECLARANDO-A ABSOLUTAMENTE INCAPAZ de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma artigo 1.767, incisos I, do 

Código Civil Brasileiro. Via de conseqüência, nomeio à interditanda, como 

curadora, a senhora VALDICI MARIA DE FREITAS, qualificada nos autos, 

que deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio, ficando 

desde já dispensada de especializar hipoteca legal, face à alegada e 

comprovada pobreza acrescida da inconteste idoneidade da 

requerente.Por fim, em obediência ao disposto no § 3º do artigo 755 do 

Código de Processo Civil c/c o artigo 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas naturais, e 

publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 

estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerão por 06 (seis) meses; na imprensa local 01 

(uma) vez e, no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a 

causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, 

os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.Sem custas, forte 

nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado e cumprida todas as determinações acima, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 27 de abril de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282941 Nr: 8848-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 8848-54.2018.811.0004 - CÓDIGO 282941

Vistos.

Em razão do petitório de fls. 19, redesigno a audiência de 

conciliação/mediação para o dia 31 de outubro de 2018, às 14h30min (MT).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270751 Nr: 1496-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJPS, IPS, FTP, PVPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Vinicius Camargo dos 

Santos - OAB:19899/O-MT, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROSSI DA SILVA - 

OAB:19530/O

 PROCESSO 1496-45.2018.811.0004 - CÓDIGO 270751

Vistos.

Em razão do petitório de fls. 56/ss, redesigno a audiência de 

conciliação/mediação para o dia 07 de novembro de 2018, às 14h30min 

(MT).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103823 Nr: 8826-74.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPF, TAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão civil do executado pelo 

período de 60 (sessenta) dias, conforme decisão de fl. 59.

Dessa forma, tendo transcorrido o prazo citado, expeça-se alvará de 

soltura em favor do executado Wendel De Oliveira Freitas colocando-o em 

liberdae, se por outro motivo não estiver preso.

Após, diga o autor.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 83910 Nr: 7123-79.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiza Pereira de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 
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OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca dos 

Embargos de Declaração de fls. 203/206, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179097 Nr: 1143-44.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Miranda Delmondes de Oliveira, Maria da Piedade 

Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonia Pereira da Costa, Espólio de 

José Rodrigues Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do Inventariante/apelado, para querendo, no prazo 

de QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

202/211.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267559 Nr: 17715-70.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delaides Alves Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemi - Caixa de Pecúlios Penões e 

Montepios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204645 Nr: 6398-46.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Carneiro Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Sandra Ferreira 

Duarte, Divino Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Beatriz Santos Brito - 

OAB:OAB/MT N° 19223, Luceny Rodrigues Severino de Lima - 

OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 Vistos.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para informação por parte dos 

demandados, pessoas físicas, para indicação do paradeiro da testemunha 

militar que teria sido lotada em outro local.

Transcorrido o prazo acima, em branco ou havendo desistência da 

testemunha, colham-se alegações finais das partes em prazo sucessivo.

Indicado localidade na comarca, venham-me para designação de 

audiência. Indicado localidade fora da terra, depreca-se com o prazo de 

60 (sessenta) dias, observando em qualquer caso que o militar deverá ser 

requisitado.

Nada mais a constar, encerro o presente termo com a assinatura dos 

presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79696 Nr: 3127-73.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira, Zeila Maria Mulinari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZEILA MARIA MULINARI, Cpf: 

17824575187, Rg: 1.073.843, Filiação: Nelson Mulinari e Adolfina Maria 

Perin Mulinari, data de nascimento: 28/06/1961, brasileiro(a), natural de 

Tapejara-RS, separado(a) judicialmente, comerciária. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A EXECUTADA ZEILA MARIA MULINARI PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CARTA DE ARREMATAÇÃO DE FLS. 349 DO BEM 

IMÓVEL PENHORADO E LEILOADO.

Despacho/Decisão: Vistos.A fim de evitar nulidade, intime-se a executada 

Zeila Maria Mulinari, via edital para manifestar acerca da carta de 

arrematação do bem imóvel penhorado e leiloado.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 21 de agosto de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 53773 Nr: 2138-72.2005.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tontin dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 1. Junte-se.

2. Arquive-se.

3. Remeta-se a arma ao exército.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280042 Nr: 7226-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iago Vasconcelos e Luz, Daniela Cintra Falcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 1. Vistas à Defesa da denunciada Daniela Cintra Falcão para 

apresentação de memorias finais.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 94398 Nr: 8171-39.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rigonatt, Gleison Dias da Silva, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 40 de 779



Elizandra Martins dos Santos, Fernando Rodrigues Mendonça, Joseval 

Medeiros da Silva, Édson Silva dos Santos, Mário César Sinobe do Amaral, 

Antono Amilton Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, Joaquim José Abinader Guedes da 

Silva-DP - OAB:1366, Luceny Rodrigues Severino de Lima - OAB:GO 

13.988, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O, Reinaldo 

Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Decisão

Autos de cód. 94398

1. Considerando que no mês de outubro, este Juíz, estará de férias, 

previamente agendadas, redesigno audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14.11.2018, às 17h00mn.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 03.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 184273 Nr: 5705-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Junho Ferreira da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão

Autos de cód. 184273

1. Por ocasião do horário de verão, determino a realização da sessão de 

julgamento para às 08h30min (MT).

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 04.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 9203 Nr: 2284-94.1997.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coalideg Carlos dos Santos, Coldevan Carlos 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - 

OAB:8.954

 Decisão

Autos de cód. 9203

1. Por ocasião do horário de verão, determino a realização da sessão de 

julgamento para às 08h30min (MT).

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 04.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 234669 Nr: 12531-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Eduardo Ferracioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 234669

1. Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor Mário 

Eduardo Ferracioli, nascido em 04.04.1998, filho de Elisandre de Oliveira 

Ferracioli e Mário Ferracioli, imputando-lhe, em tese, conduta típica que se 

amolda ao art. 33, §1°, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

O acusado foi pessoalmente notificado em fl.51-v.

Representado pela Defensoria Pública, o indiciado apresenta defesa 

prévia em fl. 52, reservando-se no direito de analisar o mérito em momento 

oportuno. Ainda em sede de defesa prévia, arrola as mesmas 

testemunhas delineadas pelo Ministério Público.

2. Da análise da resposta

A defesa do indiciado reserva-se no direito de manifestar sobre o mérito 

em momento oportuno.

 Não alegadas preliminares, justificações, exceções, questões de mérito e 

nem apresentados documentos novos. Não há hipóteses previstas no art. 

397, do CPP. Não é o caso de absolvição sumária.

Analisando a denúncia de fls.01-D/01-F, denota-se a existência da 

exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado, a classificação do crime, conforme determina o 

art. 41, do CPP, e arroladas 05 (cinco) testemunhas, bem como ausentes 

os requisitos de rejeição da denúncia previstos no art.395, do CPP, quais 

sejam: quando a denúncia for manifestamente inepta, faltar pressuposto 

processual ou condição para o exercício da ação penal, e por fim, faltar 

justa causa para o exercício da ação penal.

Além disso, presente a justa causa, uma vez presente laudo de exame 

pericial de constatação em fls.20/22, atestando que os espécimes 

vegetais são da família Cannabaceae e da espécie Cannabis Sativa 

Linnaus (maconha).

 Assim, presentes os requisitos do art. 41 e ausentes os requisitos do 

art.395, ambos do CPP, recebo a denúncia de fls.02/04.

2.1 Do declínio de competência

Considerando a Resolução TJ-MT/TP n°09/2018, que alterou a 

competência das Varas Criminais, remetidos, por equívoco, os presentes 

autos à Segunda Vara Criminal desta Comarca, conforme decisão de fl. 

53.

Contudo, verifico que a ação penal em apreço está inserida na 

competência desta Primeira Vara Criminal, deste modo, retifico decisão de 

declínio de competência de fl. 53, designando ainda audiência de instrução 

para o dia 09.11.2018, às 16hrs

3. Dispositivo

a) Recebo a denúncia de fls.02/04

b) Retifico decisão de declínio de competência de fl. 53.

c) Designo audiência de instrução para o dia 09.11.2018 às 16hrs;

d) Expeça-se precatória para a Comarca de Nova Xavantina – MT, visando 

ao interrogatório e intimação do réu (endereço apresentado a fl. 51-v) 

quanto À audiência acima designada;

e) Requisitem-se os policiais arrolados pelo Ministério Público.

f) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 05.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277326 Nr: 5614-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludimylla Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 A reeducanda por meio da Defensoria Pública, nas fls.22/23, postula o 

parcelamento da pena de multa, da prestação pecuniária e ainda a isenção 

de taxas e custas judiciais, bem como atualização de endereço.

O Ministério Público nas fl.24, deu parecer favorável ao pedido.

Do exposto,

1. Acompanho o parecer ministerial e defiro o pedido da reeducanda nas 

fl.23.

2. Intime-se a reeducanda para iniciar o pagamento a partir do mês de 

setembro, juntando os respectivos comprovantes nos autos, referente:

a) 2(duas) parcelas de R$146,40(cento e quarenta e seis reais e quarenta 

centavos), referente à multa;

b) 9 (nove) parcelas de 104,11(cento e quatro reais e onze centavos), 

referente à prestação pecuniária;

3. Defiro a isenção do valor de R$ 407,23 (quatrocentos e sete e vinte e 

três centavos) das taxas e custas judiciais;
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4. Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 275456 Nr: 4399-53.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Caique Ribeiro Leles da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da 1ª vara criminal desta comarca 

de Barra do Garças, instaurado em desfavor de Igor Caique Ribeiro Leles 

da Silva, nascido em 28.11.1997, filho de Silveira da Silva Souza e 

Rosângela Xavier Ribeiro, ostentando a seguinte condenação executada 

nestes autos:

a) Guia de fls.2/2v: Pena: 2(dois) anos de reclusão e 1(um) mês de 

detenção; Regime: aberto; Crime: Artigo 14 da Lei 10826/03 e art. 147, CP; 

Data do fato: 29.8.2016; Prisão: 30.8.2016; Soltura: 13.1.2017; 

Recebimento da denúncia: 27.9.2016; Sentença prolatada no dia 

13.1.2017; Intimação do réu: 13.1.2017; Trânsito em julgado para o MP: 

13.1.2017; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 13.1.2017. Não houve 

substituição da privativa de liberdade.

 Fixo as seguintes condições do regime aberto, as quais deverão serem 

observadas pelo reeducando, sob pena de regressão:

 a) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem 

prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 

(trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 b) comparecer em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 c) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

d) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

e) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 f) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 g) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência.

 Incabível indulto e comutação, ante o não cumprimento do requisito 

previsto no artigo 1º, I, do Decreto 9246/17.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 283686 Nr: 9311-93.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzimar de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª vara criminal desta comarca 

de Barra do Garças-MT, instaurado em desfavor de Luzimar de Jesus da 

Silva, nascido em 18.12.1984, filho de Luziano Batista da Silva e Lucia 

Maria de Jesus, ostentando a seguinte condenação executada nestes 

autos:

a) Guia de fls.3/3v: Pena: 6 (seis) meses de detenção; Crime: Art.310, lei 

9503/97; Regime: aberto; Data do fato: 20.4.2013; Prisão: Prejudicada; 

Soltura: Prejudicada; Recebimento da denúncia: 21.2.2017; Sentença 

prolatada no dia 2.10.217; Intimação réu: 6.6.2018 (sistema apolo); 

Trânsito em julgado para o MP: 26.10.2017; Trânsito em julgado para a 

defesa e réu: 4.12.2017; a sentença substituiu a privativa de liberdade em 

uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviço a 

comunidade ou entidade pública.

 Ante o exposto,

a) Converto a prestação de serviço à comunidade em interdição 

temporária de direito, consistente em comparecimento mensal em juízo;

b) Incabível indulto e comutação, ante o contido no artigo 8º, I, do Decreto 

9246/17 c/c MC/ADI n.5874/DF;

c) Intimem-se o reeducando para iniciar o cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 100940 Nr: 5943-57.2010.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Martins Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 100940

1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena, instaurado contra o reeducando Kleiton 

Martins Ribeiro, nascido em 05.06.1983, filho de João dos Santos Ribeiro e 

Ireny Martins de Araújo, ostentando as seguintes guias de execução 

penal:

a) Guia de fls. 09/09-v: Pena: 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) 

dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa; Crime: art. 157, §2°, inciso II, c/c 

art. 61, inciso I, alínea ‘h’, todos do Código Penal; Regime: semiaberto; 

Prisão 1: 21.07.2004; Soltura: 20.07.2004; Prisão 2: 19.05.10; Data do fato: 

21.07.2004; Recebimento da denúncia: 18.08.2004; Sentença: 09.12.2008; 

Intimação pessoal da sentença: 25.05.2010; Data do julgamento de 

recurso defensivo: prejudicado; Trânsito em julgado para o MP: 

19.12.2008; Trânsito em julgado para a defesa: 31.05.2010; Trânsito em 

julgado para o réu: 31.05.2010.

b) Guia de fls. 44/44-v: Pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa; Crime: art. 157, §2°, inciso II, c/c art. 61, 

inciso III, alínea ‘d’, todos do Código Penal; Regime: semiaberto; Prisão em: 

19.05.2010; Data do fato: 18.12.2004; Recebimento da denúncia: 

14.09.2005; Sentença: 19.11.2009; publicação da sentença: 10.12.2009; 

Intimação pessoal da sentença: 18.06.2010; Data do julgamento de 

recurso defensivo: 20.10.2010; Trânsito em julgado para o MP: 

04.12.2009; Trânsito em julgado para a defesa: 31.01.2011; Trânsito em 

julgado para o réu: 31.01.2011.

 Atingido o requisito objetivo, lapso temporal, o reeducando foi inserido no 

regime aberto em 26.02.2014, conforme termo de audiência admonitória de 

fls. 221/221-v.

 Verifico termo de audiência de custódia em 23.11.2017, fl. 240, originado 

pela prisão em flagrante do reeducando nos autos de código 

265968/1°Vara Criminal, oportunidade em que foi decretada a regressão 

definitiva de Kleiton Martins Ribeiro ao regime semiaberto, mantendo as 

condições de fls. 221/221-v e incluindo o recolhimento domiciliar noturno 

das 20hrs às 06hrs bem como a monitoração eletrônica.

 Sobreveio informação de descumprimento da condição inerente ao 

recolhimento domiciliar noturno, conforme ofício n°1634/2018-1°DP/BG, fls. 

245/248. Acompanha Boletim de Ocorrência n°2018.164829 narrando a 

seguinte situação:

“Fomos acionados via COPOM onde teriam dois suspeitos na rua Egídio 

Sipriano de Carvalho observando as residências, onde um dos suspeitos 

estava de calça jeans e blusa clara, logo em seguida outra ligação de um 

morador da rua F dos Santos passando a mesma situação, onde o 

suspeito foi abordado com as características e após a revista pessoal, foi 

verificado que o mesmo esta usando tornozeleira eletrônica, qual esta 

descumprindo determinação judicial devido o horário e local. Porém, o 

outro suspeito não foi localizado.”

 Os fatos narrados ocorreram na data de 23.05.2018, às 03hrs (MT), 

contrariando a condição imposta ao reeducando.

 Em sede de delegacia, conforme termo de declarações de fl.247, o 

reeducando confirma a narrativa, apresentando justificativa implausível 

para o descumprimento da condição de cumprimento de pena.

“Que esclarece que tinha saído na rua para comprar um remédio para dor 

de cabeça e um cigarro”.

Diante das informações apresentadas, o Ministério Público requer a 

designação e audiência de justificação para análise de eventual regressão 

ao regime fechado.

2. Fundamentos

2.1 – Da regressão ao regime fechado

Diante do histórico de reiterados descumprimentos das condições que lhe 

foram impostas, regressão ao regime semiaberto em 23.11.2017, bem 

como da notícia de descumprimento de repouso domiciliar noturno, 

vislumbro o cometimento de falta grave perpetrado pelo reeducando, fato 

hábil para ensejar em sua regressão ao regime fechado diante a ineficácia 

do método de monitoração, nos termos do art. 146-D, inciso II da LEP.
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Sobre isto, é entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 

CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. MONITORAÇÃO 

ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DA RESTRIÇÃO DE DESLOCAMENTO. 

ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA. ART. 146-C, I, DA LEP. FALTA GRAVE 

CARACTERIZADA. ART. 50, VI, C/C ART. 39, V, DA LEP. SUBVERSÃO DA 

ORDEM. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE EXAME NA 

VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. SANÇÕES. REGRESSÃO DE 

REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO. 

ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção 

desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do 

col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Nos termos do art. 

146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que 

observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Ao 

violar a zona de monitoramento e romper a tornozeleira, o apenado 

desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no 

art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência 

deste Tribunal Superior. Precedentes. III - Consoante art. 50, I, da LEP, 

comete falta grave o interno que incita ou participa de movimento para 

subverter a ordem ou a disciplina. A modificação do entendimento das 

instâncias ordinárias, que concluíram pela configuração da falta grave, 

demandaria aprofundado exame do acervo fático-probatório do processo 

de execução, providência inviável na via estreita do habeas corpus. IV - A 

prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional, conforme 

reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal. Importa, ainda, na alteração 

da data-base para a progressão de regime, não podendo refletir no 

livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena ou indulto 

(Súmula 535/STJ). Precedentes. Habeas Corpus não conhecido.

Assim, decreto a regressão cautelar.

 Requisite-se da Central de Monitoramento Eletrônico para que envie, no 

prazo de 03 (três) dias, o relatório de monitoração do reeducando, para 

análise de eventual descumprimento das demais condições impostas.

2.2 – Da aplicação de indulto ou comutação

 Incabível a aplicação de indulto ou comutação diante o cometimento de 

falta grave, que ensejou a regressão ao regime semiaberto, na data de 

23.11.2017.

3. Dispositivo

a) Decreto a regressão cautelar de Kleiton Martins Ribeiro, ao regime 

fechado;

b) Expeça-se mandado de prisão, com validade até 04.09.2026;

c) Requisite-se da Central de Monitoramento Eletrônico o envio, em 03 

(três) dias, de relatório do mapa de monitoramento do reeducando;

d) Retifique-se da guia de fls. 09/09-v, anotando o dia da prisão como 

sendo 21.07.2004, alterando-se, inclusive, o cálculo;

e) Retifique-se a guia de fls. 44/44-v, anotando o trânsito em julgado para 

o Ministério Público em 04.12.2009;

f) Liquide-se o cálculo, conforme o item ‘d’, acima, e, também, alteração a 

data base para 21.11.2017 e incluindo 03 (três) dias de detração 

imprópria, conforme decisão de fl. 240;

 g) Incabível indulto ou comutação pelo reconhecimento de falta grave em 

23.11.2017.

Barra do Garças, 15.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 283105 Nr: 8957-68.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilca Miranda Soloaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da 1ª vara criminal de Barra do 

Garças-MT, instaurado em desfavor de Ilca Miranda Soloaga, nascida em 

6.1.1973, filha de Alexandre Soloaga e Maria José Miranda Soloaga, 

ostentando a seguinte condenação executada nestes autos:

a) Guia de fls.2/2v: Pena: 5 (cinco) anos e 6(seis) meses de reclusão; 

Regime: semiaberto; Crime: Art.33, §4º, c/c art.40, III, ambos da Lei 

11343/06; Data do fato: 20.6.2015; Prisão: 20.6.2015; Soltura: 22.3.2017; 

Recebimento da denúncia: 18.8.2015; Sentença prolatada no dia 

14.6.2017; Intimação da ré da sentença: 18.7.2017; Trânsito em julgado 

para o MP: 14.7.2017; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 24.7.2017.

 A guia de execução penal definitiva deve ser retificada. Com efeito, 

consta período de detração de 20.06.2015 (prisão em flagrante) até 

22.03.2017. Na ação penal condenatória, depreende-se que a prisão 

preventiva foi substituída por prisão domiciliar pela decisão prolatada em 

09.09.2015:

 “Vistos,

 1. Em seu interrogatório, a ré Ilca Miranda Soloaga descreveu fatos que, 

em tese, constituem crime de tortura, praticados pelas reclusas EMILY 

SOUZA DA SILVA, NÚBIA FERREIRA DA SILVA e CINTIA ROSA DE 

OLIVEIRA, além de descrever condutas omissas da Agente Penitenciária 

JOELMA, a qual participava do plantão do dia 20 de junho de 2015. Em 

razão disso, determino seja cópia do depoimento em mídia da ré 

encaminhada ao Juízo do Juizado Especial Criminal de Barra do 

Garças-MT para a juntada aos autos do TCO Cód. 204907, a fim de que 

seja aferida a prática de crime mais grave (Tortura), o que afastaria a 

competência do JECRIm.

2. Ademais disso, determino seja cópia do interrogatório em mídia da ré Ilca 

Miranda Soloaga encaminhada ao douto Curador do Patrimônio Público, Dr. 

Marcos Brant Gambier Costa, visando apurar a conduta omissiva da 

agente estatal JOELMA. Instrua o ofício com cópia desse despacho.

3. Lado outro, diante dos graves fatos narra dos pela ré, inclusive sua 

cooperação no que tange à apuração de condutas envolvendo agentes 

públicos, mostra-se necessária e adequada à substituição de sua prisão 

preventiva por prisão domiciliar, com vistas a resguardar a incolumidade 

física. Razão disso, substituo a prisão preventiva da ré Ilca Miranda 

Soloaga por prisão domiciliar, devendo a mesma permanecer recolhida em 

tempo integral na residência indicada na inicial, localizada na Rua Bahia, 

n.º 22, Bairro Campinas, Barra do Garças-MT.

 4. Expeça-se o Alvará de Soltura, com a cláusula ‘se por al’.

5. Junte-se aos autos o laudo pericial de constatação definitivo.

6. Em seguida, abra-se vista às partes para alegações finais escritas.

7. Encaminhe-se cópia desse despacho à Direção da Cadeia Pública para 

conhecimento.

8. Cumpra-se, com URGÊNCIA.”

 Percebe-se, portanto, que, de 09.09.20215 até 22.03.2017, a reeducanda 

estava submetida à medida pessoal alternativa cautelar de prisão 

domiciliar, a qual, conforme a jurisprudência, permite a incidência do art. 

42, CP. Nesse sentido TJDFT, Agravo em execução penal 

20170020116363RAG (0012552-35.2017.8.07.0000), d.j. 22.06.2017:

RECURSO DE AGRAVO. DETRAÇÃO. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE 

PRISÃO DOMICILIAR ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. 

PREVISÃO NO ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. A prisão domiciliar, prevista no inciso III do artigo 318 do 

Código de Processo Penal, é espécie de prisão provisória, e não medida 

cautelar diversa da prisão (artigo 319), de modo que o seu cumprimento 

autoriza a detração da pena. 2. Recurso conhecido e provido para 

determinar ao Juízo a quo que proceda à detração do período em que a 

recorrente permaneceu em prisão domiciliar.

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE 

ARMA DE FOGO. RECURSO SUBSTITUTIVO. POSSIBILIDADE DE 

CONHECIMENTO. DETRAÇÃO POR PERÍODO DE PRISÃO DOMICILIAR DE 

FORMA CAUTELAR. POSSÍVEL. 1. Os Tribunais Superiores vem limitando 

a possibilidade de impetração de Habeas Corpus como recurso 

substitutivo, não obstante, havendo flagrante ilegalidade, mostra-se 

possível o conhecimento e a concessão da ordem. 2. A paciente cumpriu 

prisão domiciliar de forma cautelar enquanto respondia ao processo, a 

qual foi aplicada em substituição à prisão preventiva devido à gestação de 

alto risco. 3. Tratando-se de forma diversa de cumprimento do instituto da 

prisão preventiva e havendo séria restrição dos direitos fundamentais da 

paciente, mostra-se imperioso o reconhecimento da possibilidade de 

detração de tal lapso temporal, observado se não houve proveito anterior. 

Precedentes. ORDEM CONCEDIDA. (Habeas Corpus Nº 70074820473, 

Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo 

Wolfgang Sarlet, Julgado em 27/09/2017)

 Diante, portanto, do período de detração 20.06.15 até 22.03.2017, ou seja, 

01 (um) ano, 09 (nove) meses e 03 (três) dias, observa-se que houve 

cumprimento de pena superior à fração exigida pelo art. 1º, inc. II, alínea 
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‘g’, Dec. 9.370/18, ou seja, 1/6.

 Porém, não incide o indulto. Nesse sentido:

 "O instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto 

porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto 

Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a 

extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a 

detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a 

sua aplicação no referido período." (REsp 1557408/DF, Sexta Turma, Relª. 

Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24/02/2016).

 Assim, fixo à reeducanda as seguintes condições a serem observadas e 

cumpridas, considerando a ausência de colônia agrícola, industrial ou 

similar nesta Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 267201 Nr: 17477-51.2017.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilian Sebastião Vieira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos n. 7477-51.2017.811.0004 (cód. 267201)

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da comarca de Iaciara-GO, 

instaurado em desfavor do reeducando Willian Sebastião Vieira de Abreu.

Nas fls.61/62, determinada a soltura do reeducando para o cumprimento 

da pena em regime semiaberto.

Posteriormente, o reeducando por meio da Defensoria Pública (fls.69/72), 

postula a remessa do presente executivo à comarca de Iaciara-GO, em 

razão de estar laborando na comarca mencionada.

O Ministério Público nas fl.73, manifestou favorável a remessa dos autos.

 Considerando que trata-se de executivo oriundo da comarca de 

Iaciara-GO, e tendo o reeducando apresentado comprovante de endereço 

da comarca citada, remeta-se o presente executivo à Vara de Execuções 

Penais de Iaciara-GO.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças, 05.09.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 272109 Nr: 2365-08.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Pereira da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 O reeducando por meio de se advogado, nas fls.29/31, postula o 

parcelamento da prestação pecuniária de 5(cinco) salários mínimos, 

sustentando não ter condição financeira para quitar toda prestação, em 

uma única vez.

O Ministério Público nas fls.32/33, deu parecer favorável ao pedido.

Do exposto,

1. Acompanho o parecer ministerial e defiro o parcelamento da prestação 

pecuniária de 5(cinco) salários mínimos, em 20(vinte) parcelas de R$ 

238,50(duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

2. Intime-se o reeducando para que inicie o cumprimento de imediato, 

juntando comprovante nos autos.

3. Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 273986 Nr: 3533-45.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fernando Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da 1ª vara criminal de Barra do 

Garças-MT, instaurado em desfavor de João Fernando Alves dos Santos, 

nascido em 16.12.1996, filho de Cleidy Alves dos Santoss e Valmiton José 

dos Santos, ostentando a seguinte condenação executada nestes autos:

a) Guia de fls.2/2v: Pena: 6 (seis) anos de reclusão; Regime: semiaberto; 

Crime: Art.121, caput, CP; Data do fato: 6.1.2015; Prisão: 7.1.2015; Soltura: 

16.11.2015; Recebimento da denúncia: 26.1.2015; Decisão de pronúncia: 

3.6.2015; Sentença prolatada no dia 16.11.2015; Intimação do réu da 

sentença: 16.11.2015; Trânsito em julgado para o MP: 23.11.2015; Trânsito 

em julgado para a defesa e réu: 26.11.2015.

 Fixo ao reeducando as seguintes condições a serem observadas e 

cumpridas, considerando a ausência de colônia agrícola, industrial ou 

similar nesta Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 Incabível indulto e comutação, ante o não cumprimento do requisito 

previsto no artigo 1º, III, do Decreto 9246/17.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 86611 Nr: 583-78.2009.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Medrado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão

 Autos de cód. 86611

 Trata-se de executivo de pena distribuído em desfavor de Willian Medrado 

de Souza, nascido em 13.07.1985, filho de Luiz Carlos de Souza Santos e 

Maria Medrado de Sousa.

Verifico o recambiamento do reeducando para a Cadeia Pública de 

Primavera do Leste – MT, fl.262-v, na data de 07.03.2018.

O Ministério Público requer a remessa dos respectivos autos à Comarca 

de Primavera do Leste – MT, de modo a proceder a fiscalização do 

cumprimento de pena do reeducando.

Verifico cálculo de pena em fl. 261, que aponta como possível progressão 

a data de 22.1.2020.

Deste modo, diante da transferência do reeducando para a Cadeia Pública 

de Primavera do Leste – MT remetam-se os presentes autos aquela 

respectiva Comarca para o regular cumprimento de pena, nos termos do 

art. 7° da Resolução 113 do CNJ.
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“Art. 7º Modificada a competência do juízo da execução, os autos serão 

remetidos ao juízo competente, excetuada a hipótese de agravo interposto 

e em processamento, caso em que a remessa dar-se-á após eventual 

juízo de retratação.”

Posto isto, prejudicada está a competência para análise de postulação 

defensiva apresentada em fl. 265, tratando-se de objeto a ser analisado 

pelo Juízo da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 05.09.2018

 Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 262467 Nr: 14540-68.2017.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª vara criminal desta comarca 

de Barra do Garças-MT, instaurado em desfavor de Fernando Ferreira de 

Oliveira, nascido em 9.12.1970, filho de Santila Alves de Oliveira e José da 

Silva Ferreira de Oliveira, ostentando a seguinte condenação executada 

nestes autos:

a) Guia de fls.5/5v: Pena: 11 (onze) meses de detenção; Crime: 2(dois) 

meses pelo crime previsto no artigo 147, caput, c/c art.7, II, Lei 11340/06, e 

9(nove) meses pelo crime do art.163, parágrafo único, III, CP; Regime: 

aberto; Data do fato: 24.5.2014; Prisão: 24.5.2014; Soltura: 17.7.2014; 

Recebimento da denúncia: 10.6.2014; Sentença prolatada no dia 

16.7.2014; Trânsito em julgado para o MP: 21.7.2014; Trânsito em julgado 

para a defesa e réu: 24.9.2015; a sentença substituiu a privativa de 

liberdade em uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária 

no valor de R$1.000,00.

 Considerando que do trânsito em julgado para a acusação (21.7.2014), 

até a presente data, passaram-se mais de 3(três) anos, sem ocorrer 

qualquer causa de interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição, 

nos termos do artigo 109, inciso VI, CP, com redação dada pela Lei 

12.234/10, declaro a prescrição da pretensão executória.

Dispositivo:

a) Declaro extinta a pretensão executória, nos termos do artigo 107, IV, 

c/c art.109, VI do CP.

b) Intimem-se.

c) Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 201586 Nr: 4750-31.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Alves de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão

Autos nº 201586

1. Indefiro o pedido de fls. 103-104, acompanhando o parecer ministerial 

de fls. 109-111, mantendo a regressão decretada em fls. 102-102v. Com 

efeito, não houve indicação de nenhuma prova a respeito do alegado. O 

ônus de prova, quando se alegada descumprimento justificável, é do 

reeducando. Ademais, sequer retomou o comparecimento mensal para 

demonstrar comportamento tendente ao cumprimento da pena.

 2. Cumpra-se o mandado de prisão no endereço de fl. 105, ou 

apresente-se espontaneamente o reeducando em juízo, para oitiva de sua 

justificativa, não significando que o comparecimento espontâneo ilidirá a 

manutenção da regressão.

 Barra do Garças, 5.9.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280020 Nr: 7222-97.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leonardo Nunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Decisão

Autos nº280020

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando José 

Leonardo Nunes da Costa, nascido em 21.08.1985, filho Luzimara Nunes 

da Costa e João Rosa da Costa, ostentando a seguinte guia de execução:

a) Guia provisória de fls. 05/05-v: Pena: 15 (quinze) anos de reclusão; 

Crime: art. 121, §2°, inciso IV, do CP; Regime: fechado; Prisão em: 

05.08.2016; Data do fato: 02.08.2016; Recebimento da denúncia: 

026.09.20166.06.2017; Sentença: 27.04.2018; publicação da sentença: 

03.05.2018; Intimação pessoal da sentença: 27.04.2018, fl.32; Data do 

julgamento de recurso defensivo: prejudicado; Trânsito em julgado para o 

MP: 07.5.2018; Trânsito em julgado para a defesa: prejudicado; Trânsito 

em julgado para o réu: prejudicado.

 Verifico cálculo de pena em fl. 62, apontando como possível data para 

progressão em 04.08.2022.

 Nada sendo requerido pelas partes, homologo o cálculo de pena em fl. 62.

 Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 05.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198742 Nr: 2964-49.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ferreira Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº198742

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Fernando 

Ferreira Abreu, nascido em 01.11.1994, filho Evaldo Pereira Abreu e Luiza 

Ferreira do Vale, ostentando as seguintes guias de execução:

a) Guia de fls. 05/05-v: Pena: 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa; Crime: art. 157, §2°, incisos I 

(arma de fogo) e II, c/c art. art. 71 do CP e art. 244-B, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente; Regime: semiaberto; Prisão em: 08.08.2013; 

Data do fato: 02.07.2013; Recebimento da denúncia: 02.08.2013; 

Sentença: 04.11.2013; publicação da sentença: prejudicado; Intimação 

pessoal da sentença: 06.11.2013, fl.33; Data do julgamento de recurso 

defensivo: 09.12.2014; Trânsito em julgado para o MP: 13.11.2015; 

Trânsito em julgado para a defesa: 20.02.2015; Trânsito em julgado para o 

réu: 20.02.2015.

b) Guia de fls. 134/134-v: Pena: 07 (sete) anos de reclusão; Crime: art. 33, 

caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06; Regime: fechado; 

Prisão em: 08.11.2016; Data do fato: 08.11.2016; Recebimento da 

denúncia: 23.01.2017; Sentença: 10.05.2017; publicação da sentença: 

prejudicado; Intimação pessoal da sentença: 16.05.2017, fl.151; Data do 

julgamento de recurso defensivo: 03.10.2017; Trânsito em julgado para o 

MP: 15.06.2017; Trânsito em julgado para a defesa: 14.11.2017; Trânsito 

em julgado para o réu: 14.11.2017.

 A Defensoria Pública requer a elaboração de novo cálculo de pena, fl. 

183.

 Neste sentido, elabore-se cálculo de pena atualizado, nos termos do art. 

do art. 65, inciso V, alínea ‘x’, da Lei de Execuções Penais.

 Após, vistas as partes para requererem o que entender por direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 05.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198048 Nr: 2509-84.2015.811.0004

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 198048

1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena, instaurado contra o reeducando Pedro 

Henrique Alves dos Santos, nascido em 17.08.1994, filho de Ricardo 

Domingos dos Santos e Luzia Alves da Silva, ostentando as seguintes 

guias de execução penal:

a) Guia de fls. 05/05-v: Pena: 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão 

e 23 (vinte e três) dias-multa; Crime:155, §4°, inciso I, c/c art. 14, inciso II e 

art. 71, todos do Código Penal; Regime: Aberto; Prisão em: 17.11.2014; 

Soltura: 06.02.2015; Data do fato: 17.11.2014; Recebimento da denúncia: 

16.12.2014; Sentença: 23.01.2015; publicação da sentença: 28.01.2015; 

Intimação pessoal da sentença: 23.01.2015; Trânsito em julgado para o 

MP: 02.02.2015; Trânsito em julgado para a defesa: 02.02.2015; Trânsito 

em julgado para o réu: 02.02.2015.

b) Guia provisória de fls. 75/75-v: Pena: 03 (três) anos de reclusão e 16 

(dezesseis) dias-multa; Crime: art. 155, §4°, incisos I, II e IV, do Código 

Penal; Regime: Semiaberto; Data da Prisão 1: 21.07.2015; Soltura 1: 

14:10.2015; Prisão 2: 10.03.2016; Soltura 2: 06.05.2016; Data do fato: 

21.07.2015; Recebimento da denúncia: 21.08.2015; Sentença: 29.04.2016; 

Intimação pessoal da sentença: 10.05.2016; Data do julgamento da 

apelação defensiva: 16.11.2016; Trânsito em julgado para a defesa: 

06.03.2017; Trânsito em julgado para o réu: 06.03.2017.

c) Guia de fls. 119/119-v: Pena: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 

(dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa; Crime: art. 157, §2°, 

inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal; Regime: Fechado; Data do fato: 

31.12.2015; Data da prisão: 01.01.2016; Recebimento da denúncia: 

20.01.2016; Sentença: 16.09.2016; publicação da sentença: 05.12.2016; 

Intimação pessoal da sentença: 03.10.2016; Trânsito em julgado para o 

MP: 14.10.2016; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 24.10.2016;

Atingido o requisito objetivo para a concessão de progressão de regime 

semiaberto, determinou-se a expedição de alvará de soltura condicionado 

ao monitoramento eletrônico e comparecimento mensal em Juízo, conforme 

decisão de fl. 172/172-v em 25.07.2017.

Sobreveio informação da prisão em flagrante delito do reeducando em 

11.06.2018 distribuído sob o código 279751/1°Vara Criminal. Quando da 

audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória nos autos de 

código 279751, determinando ainda a manutenção do regime semiaberto 

condicionada ao monitoramento eletrônico, alterando a data base para o 

dia 10.06.2018, bem como alterando a condição de comparecimento 

mensal em juízo para quinzenal.

Representado pela Defensoria Pública, às fls. 208/208-v, requer o 

reeducando seja encaminhado ao CREAS para entrevista de emprego no 

Frigorífico JBS Friboi.

É o breve relato.

2. Fundamentos

O reeducando mantém o cumprimento das condições do regime 

semiaberto em seus devidos termos, incluindo nos autos endereço 

atualizado que foi devidamente comunicado à Central de Monitoração, bem 

como do comparecimento quinzenal em Juízo.

Quanto à postulação defensiva de fls. 208/208-v, os pedidos de 

encaminhamento para o CREAS com fins de obtenção de entrevista de 

empregos devem ser encaminhados ao núcleo de assistência social da 

Cadeia Pública de Barra do Garças – MT.

2.1 – Da análise de indulto e comutação

 Pelo exposto do histórico do cumprimento de pena do reeducando, 

incabível a aplicação dos respectivos institutos tendo em vista o 

quantitativo da pena, sendo inclusive matéria de discussão pela egrégia 

corte do Supremo Tribunal Federal em sede da ADI n° 5874.

3. Dispositivo

a) O pleito defensivo de fls. 208/208-v deve ser encaminhado ao núcleo 

de assistência social da Cadeia Pública de Barra do Garças – MT.

b) Aguarde-se o regular cumprimento de pena.

c) Incabível a aplicação de indulto ou comutação nos termos da ADI 

5874/STF.

d) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 05.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 40767 Nr: 1319-72.2004.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubertan Nunes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 06.09.2018, às 13hrs32min (MT), na sala de audiência, presente a MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Realizado o pregão, presente o reeducando. Foram fixadas as seguintes 

condições de cumprimento de pena: “a) permanecer em recolhimento 

domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer 

todos os sábados, domingos e feriados em recolhimento domiciliar; b) não 

se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano; c) 

comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades; d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo; 

e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo; f) Não ingerir bebidas alcoólicas, 

nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou 

munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade 

física de alguém; g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da 

federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal. h) 

Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais, aos 

sábados.” Após o MM Juiz, decidiu: “1. Aguarde-se o cumprimento de 

pena. 2. Renove-se o cálculo de pena, computando como data base 

06.09.2018 para fins de progressão para o regime aberto. 3. Expeça-se 

alvará de soltura” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 240352 Nr: 16550-22.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Marco da Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 06.09.2018, às 13hrs00min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Aberta a audiência. Presente o réu. Realizada a oitiva da testemunha 

Emerson Rubens Mendonça Rodrigues. Realizado o interrogatório do réu. 

Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Vistas as partes para apresentar alegações 

finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 173560 Nr: 6761-04.2013.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Conceição Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 Decisão

Autos nº173560

 Trata-se de executivo de pena, instaurado contra o reeducando Rafael 

Conceição Ramos, nascido em 13.11.1990, filho de Jose Valdeci Ramos e 

Aparecida de Fátima Conceição Santana, ostentando as seguintes guias 

de execução penal:

 a) Guia fls. 06/07: Pena: 02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta 

dias-multa); Crime: art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal; Regime: aberto; 
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Data do fato: 22.11.2009 (19 anos à época do fato); Recebimento da 

denúncia: 15.05.2012; Sentença: 04.04.2013; Intimação pessoal da 

sentença: 04.04.2012, fl.22; Data do julgamento de recurso defensivo: 

prejudicado; Trânsito em julgado para o MP: 09.04.2013; Trânsito em 

julgado para a defesa: 09.04.2013; Trânsito em julgado para o réu: 

09.04.2013.

b) Guia de fls. 84/84-v: Pena: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 

12 (doze) dias-multa. Regime: aberto; Prisão em: 30.06.2004; Data do fato: 

30.06.2014; Recebimento da denúncia: 25.07.2014; Sentença: 16.09.2014; 

publicação da sentença: prejudicado; Intimação pessoal da sentença: 

16.09.2014, fl.94; Data do julgamento de recurso defensivo: prejudicado; 

Trânsito em julgado para o MP: 16.09.2014; Trânsito em julgado para a 

defesa: 16.09.2014; Trânsito em julgado para o réu: 16.09.2014.

 Verifico sentença que declarou extinta a pena pelo cumprimento integral 

(fls. 138-139).

No que se refere ao pagamento de custas processuais, as sentenças 

referentes às guias de fls. 06 e 84, não mencionaram sobre condenação 

do reeducando quanto às custas processuais, razão pela qual 

declarou-se a desnecessidade do pagamento destas pelo reeducando, fl. 

153.

Quanto à multa, fl. 147, determinou-se a abertura de prazo para 

manifestação pelo reeducando.

A defesa técnica do reeducando manifesta pela devolução de prazo para 

apresentar defesa no que concerne à cobrança das custas processuais.

É o breve relato.

Conforme exposto em sede de relatório, o reeducando foi eximido quanto 

ao pagamento das custas processuais, vez que inexiste condenação às 

mesmas. Contudo, verifico a ausência do pagamento da pena de multa 

imposta ao reeducando nas guias ‘a’ e ‘b’.

 A pendência do pagamento de custas não impede o arquivamento do 

executivo de pena, quando a sanção penal corporal já foi cumprida.

 Foi definido no Resp 194.214-SP, d.j. 5.12.2000, que compete ao juízo das 

Execuções Fiscais processar e julgar a execução de multa imposta em 

processo penal após o advento da Lei n. 9.268/96, falecendo legitimidade 

ativa ao Ministério Público. Sendo considerada dívida de valor, impõe-se 

sua inserção na dívida ativa e será sua execução movida pela Fazenda 

Nacional.

 Veja-se, ainda, STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 

CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. No julgamento de recurso representativo da controvérsia, a Terceira 

Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de 

que, extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de liberdade, ou a 

restritiva de direitos que a substituir, o inadimplemento da pena de multa 

não obsta a extinção da punibilidade do apenado, porquanto, após a nova 

redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena 

pecuniária passou a ser considerada dívida de valor e, portanto, possui 

caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competência 

exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública (REsp 1519777/SP, Rel. 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2015, DJe 10/09/2015).

2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1730017/ES, Rel. 

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 

01/08/2018)

Ainda, é a Súmula 521/STJ.

 Arquive-se, remetendo-se a dívida de valor tributário à Procuradoria do 

Estado, o que não obsta o pagamento espontâneo, pelo reeducando, 

nestes autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 06.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 174755 Nr: 8255-98.2013.811.0004

 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): Evandro Siriqueira de Aquino, Marlene Pereira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Sentença Autos 8255-98.2013.811.0007 (cód. 174755) 3. Dispositivo a) 

Absolvo os denunciados Marlene Pereira da Silva e Evandro Siriqueira de 

Aquino, pelos crimes previstos no artigo 33 e 35, Lei 1143/06, nos termos 

do art. 386, inc. VII, CPP; b) Destruam-se os entorpecentes; c) Após, o 

trânsito em julgado, devolvam-se aos acusados os bens lícitos 

apreendidos nas fls.37/38; d) Com o trânsito em julgado, arquive-se. Barra 

do Garças, 6.9.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 219073 Nr: 2240-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danny Fábio Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Trata-se de ação penal em desfavor de Danny Fábio Soares de Oliveira, 

nascida dia 28.04.1985, filho de Deusdete Soares Rodrigues e Edmilsa 

Rego de Oliveira, com incurso na figura típica capitulada no art. 33, caput, 

da Lei 11.343/06, sendo os fatos sido praticados no dia 13.02.2016.

 A acusada foi presa no dia 13.02.2016, através da prisão em flagrante 

pela autoridade policial fl. 07.

 Em decisão de fls. 101/105, no dia 14.02.2016, converteu-se a prisão em 

flagrante em prisão preventiva presente os requisitos do art. 312, CPP.

 Em decisão de fl. 104, expediu-se o alvará de soltura, juntamente com o 

mandado de notificação a ser cumprido na mesma oportunidade. No dia 

30.03.2016, em diligência positiva pelo oficial de justiça, a acusada 

assinou o alvará de soltura, bem como a notificação do r. mandado, 

conforme certidão de fl. 109.

 Em fls. 112/117, a defesa constituída apresentou defesa preliminar e 

juntada do instrumento de procuração fl.115, alegando que seja defendida 

a tese da desclassificação, e que os vídeos que constituem prova ilícita 

sejam removidos dos autos e, por último, pugna a defesa pelas as 

mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

 Em decisão fl. 120, designou audiência instrutória para o dia 25.10.2016. 

Nos termos de audiência constatou a presença da ré e das testemunhas 

Welder Blosfeld Farias, Amarildo Fernandes, Pablo Costa, Everton de 

Assis Costa e a testemunha de defesa, e logo, foram ouvidas (fls. 

131/132). Em audiência de fl. 152, constatou-se a presença da ré, sendo 

realizada a oitiva da testemunha Wanderson Francisco de Jesus.

 Em fls. 163/171, o Ministério Público apresentou alegações finais, 

requerendo que seja julgada procedente a denúncia.

 Em fl. 172, a ré foi intimada por DJe, a intimação consta a defesa na 

pessoa da advogada Izadora Lopes Nogueira Reis:

Intimação da Parte Requerida JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão Cod. 

Proc.: 219073 Nr: 2240-11.2016.811.0004 AÇÃO: Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL 

PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT PARTE(S) 

REQUERIDA(S): Danny Fábio Soares de Oliveira ADVOGADO(S) DA 

PARTE AUTORA: ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes 

Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

CERTIDÃO Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, 

Seção 5, item 1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, 

via DJE, à intimação do advogado do acusado, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar(em) alegações finais.

Em fl. 173, decorreu o prazo para a defesa da denunciada Danny Fábio 

Soares de Oliveira, para apresentar alegações finais. Porém, não 

apresentou às alegações finais no prazo previsto em lei.

Consta procuração nos autos outorgada para a defesa da ré. Em toda a 

instrução a ré foi defendida pela defesa constituída.

 Por isso, indispensável prévia intimação pessoal da ré Danny Fábio 

Soares de Oliveira, para apresentar alegações finais com defesa eleita 

por sua escolha.

 Intime-se, pessoalmente, o réu para apresentar alegações finais, 

informando que, se não o fizer, será nomeada a Defensoria Pública.

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 63189 Nr: 6225-37.2006.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Aquino Neto, Valci Olimpio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos em correição.

Considerando a Portaria nº 170/2018, que suspendeu o expediente 

externo nos dias 04 e 05.09.2018, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 05/12/2018, às 16:30 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 205724 Nr: 7013-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Martins Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando a Portaria nº 170/2018, que suspendeu o expediente 

externo nos dias 04 e 05.09.2018, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 05/12/2018, às 14:30 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 277280 Nr: 5594-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos em correição.

Considerando a Portaria nº 170/2018, que suspendeu o expediente 

externo nos dias 04 e 05.09.2018, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 04/12/2018, às 17:30 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 78229 Nr: 1697-86.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Santana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 Vistos em correição.

Considerando a Portaria nº 170/2018, que suspendeu o expediente 

externo nos dias 04 e 05.09.2018, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 06/11/2018, às 17:30 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 165408 Nr: 7449-97.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Vistos em correição.

Considerando a Portaria nº 170/2018, que suspendeu o expediente 

externo nos dias 04 e 05.09.2018, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 04/12/2018, às 17:00 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 94866 Nr: 8628-71.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weno Gonçalves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062, Fernando César Bortolaia - OAB:MT 5.444

 Vistos em correição.

Considerando a Portaria nº 170/2018, que suspendeu o expediente 

externo nos dias 04 e 05.09.2018, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 30/10/2018, às 16:30 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 279621 Nr: 6987-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antonio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos em correição.

Diante da Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018, que alterou a competência das 

Varas Criminais, diante do grande acervo processual que passou a ser de 

competência deste juízo, encontrando-se conclusos em gabinete, 

restando inviabilizada a realização da audiência anteriormente aprazada, 

redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 22/01/2019, às 15:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Não sendo possível a intimação da testemunha/vítima ou réu a serem 

inquiridos neste juízo, fica autorizado ao Gestor Judicial a devolução, 

desde que, o motivo da não intimação seja plausível e a ausência não seja 

temporária, devendo ser excluído da pauta de audiências.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 280780 Nr: 7633-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gloria de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WUEINER VILELA - 

OAB:GO18969

 Vistos em correição.

Diante da Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018, que alterou a competência das 

Varas Criminais, diante do grande acervo processual que passou a ser de 

competência deste juízo, encontrando-se conclusos em gabinete, 

restando inviabilizada a realização da audiência anteriormente aprazada, 

redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 
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realizada no dia 22/01/2019, às 17:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Não sendo possível a intimação da testemunha/vítima ou réu a serem 

inquiridos neste juízo, fica autorizado ao Gestor Judicial a devolução, 

desde que, o motivo da não intimação seja plausível e a ausência não seja 

temporária, devendo ser excluído da pauta de audiências.

Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011563-40.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

BARTIRA BIBIANA STEFANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR GOMES DA NEIVA (ADVOGADO(A))

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZ PAULO VALERIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1. Nos termos do art. 5°, c/c art. 7° usque 10, todos do CPC, ORDENO seja 

intimada a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, se manifestar quanto 

a petição aportada no ID 12975654 pela executada, sob pena de extinção 

do processo pelo cumprimento integral da obrigação. Havendo saldo 

remanescente, competirá aquela aportar aos autos o cálculo 

pormenorizado da dívida. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000085-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora para comparecer na 

Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 

a fim de retirar o Alvará de Autorização nº 007/2018 expedido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JASMYNE LINHARES YASSIN (ADVOGADO(A))

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIRA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JASMYNE 

LINHARES YASSIN - GO50831, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 19/10/2018 Hora: 14:40 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. S. MOREIRA & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

RODRIGO CORBUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 19/10/2018 Hora: 15:00 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

NELIDA RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 19/10/2018 Hora: 15:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS (ADVOGADO(A))

S A BAZAN MECANICA E AUTO PECAS - ME (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS GOUVEIA RAMOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JORGE 

HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - MT13560/O e SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN - MT0005734A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 19/10/2018 Hora: 15:20 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001119-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MENDONCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) LUIZ 

PAULO GONSALVES DE RESENDE - MT6272/O-O e JEAZIEL VICTOR 

TEIXEIRA LIMA - MT0019406A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 19/10/2018 Hora: 16:00 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILA MARA SILVEIRA GOUVEIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALAIANY 

FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - MT0017912A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 19/10/2018 Hora: 16:20 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CLEVER CARMO SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA TOMAZ PELEGRINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLEVER CARMO SILVA NETO - MT24084/O-O, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 19/10/2018 Hora: 16:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA COELHO NEVES (REQUERENTE)

GABRIEL LUIZ ESTEVES (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GELZOMAR CARVALHO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: CARLA VENTURINE ESTEVES - MT0021977A, 

GABRIEL LUIZ ESTEVES - MT22330/O, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 19/10/2018 Hora: 17:00 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

JEFERSON VIEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente JEFERSON VIEIRA DO CARMO, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ANTONIO 

GONCALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A, para se manifestar 

acerca da devolução da correspondência, fornecendo o endereço atual 

da parte requerida para efetiva continuidade do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAZINHA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEFER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - MT0008963A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 22/10/2018 

Hora: 12:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDA MARIZA COSTA (REQUERENTE)

ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - MT0022477A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 22/10/2018 Hora: 13:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO (ADVOGADO(A))

ALEX DA MATA ROCHA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DE JESUS (ADVOGADO(A))

FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JERONIMO 

ALBERTO CARVALHO CUSTODIO - MT22434/O, ANDRE LUIS DE JESUS - 

MT0018483A e ALEX DA MATA ROCHA - MT0018258A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 22/10/2018 

Hora: 13:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SAULO 

AMORIM DE ARRUDA - MT0015634, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/10/2018 Hora: 12:40 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE BASTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - MT12081/O, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 22/10/2018 Hora: 13:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER (ADVOGADO(A))

TELDIMA VICUNA D. SILVA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N A Y ABUALIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

SENTENÇA TERMINATIVA Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos 

do art. 38 da lei 9.099/95. Decido. Ao analisar a exordial, inicialmente, 

verifico a ausência de legitimidade processual da parte autora para 

demandar em juízo, visto o art. 18 do Caderno Processual Civil, 

estabelecer que “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, 

salvo quando autorizado por lei.” Sobre a questão nos ensina Humberto 

Theodoro Júnior: “Por conseguinte, à falta de uma condição da ação, o 

processo será extinto, prematuramente, sem que o estado dê resposta ao 

pedido de tutela jurídica do autor, isto é, sem julgamento do mérito (art. 

267, VI). Haverá ausência do direito de ação, ou, na linguagem corrente 

dos processualistas, ocorrerá carência de ação.” Cabe ressaltar que a 

exigência de legitimidade se faz necessária para que se ajuste 

perfeitamente o direito de quem em relação a alguém havendo, porém, 

casos em que o codex processual civil, excepcionalmente, concede direito 

de postular em juízo, em nome próprio, a quem não é titular do interesse 

em conflito, expressamente, em seu artigo 19, admite a legitimação 

extraordinária, consagrando assim a figura do substituto processual, 

porém, a presente actio distingue-se da substituição processual. Na 

substituição extraordinária o substituto é parte da relação processual e 

portanto, fala em nome próprio pleiteando direito alheio, o que aqui não se 

vislumbra. Compulsando detidamente os autos, verifico que a requerente 

alega ter autorização de Pasquini & Pasquini Confecções Ltda para 

comercializar, com exclusividade produtos da marca “Acostamento”. 

Entretanto, aduz que a requerida tem vendido produtos da mesma marca, 

e com valores bem inferiores aos praticados no mercado local. Todavia, 

ao ingressar com a ação postulando que a requerida se abstenha de 

comercializar tais produtos, estará interferindo na livre concorrência do 

mercado, vez que, quem possui legitimidade para questionar a origem das 

mercadorias é a própria “Acostamento”, fabricante dos produtos. 

Ressalta-se que a livre concorrência está diretamente relacionada com a 

livre iniciativa. Ou seja, imaginando um mercado competitivo e equilibrado, 

todos os empresários que ali atuam podem usar todos os recursos que 

estiverem ao seu alcance para o desenvolvimento da atividade, buscando 

ampliar a sua clientela. A concorrência, desta forma, demonstra ser uma 

disputa que permitirá manter no mercado aqueles que são capazes de 

fornecer produtos e serviços diferenciados e de qualidade. 

Verificando-se, portanto, ausência de legitimidade ativa para postular 
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direito alheio em nome próprio, ao pleitear que a requerida se abstenha de 

comercializar os produtos da marca Acostamento. Nesse sentido já se 

posicionou o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. 

RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. 

CARÊNCIA DE AÇÃO CONSTATADA. EXTINÇÃO DO FEITO CABÍVEL. 1. A 

legitimidade, uma das condições da ação elencadas no artigo 3º do Código 

de Processo Civil, refere-se à pertinência subjetiva para propositura do 

feito, exigindo-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda 

e a situação jurídica trazida à lide. 2. Uma vez que não se pode rescindir 

relação contratual da qual não se participou, patente é a ilegitimidade ativa 

do apelante, motivo pelo qual a extinção do feito por carência de ação é 

medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF - APC: 

20150110356623, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 25/11/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 14/12/2015 . Pág.: 297) Por conseguinte, noto que o presente feito 

reclama a realização de exame pericial específico a ser realizado por 

profissional competente, vez que a requerente aduz que as peças 

comercializadas pela requerida são de origem duvidosa. Os litígios 

relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos do 

Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. Em verdade, a 

Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - valor e 

matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

9.099/95 que permita concluir que a complexidade da causa e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 regula 

a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis o 

julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL. 

PROVA PERICIAL TÉCNICA INDISPENSÁVEL. PROVA COMPLEXA. TORNA 

O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC. NÃO REMESSA DOS AUTOS 

AO JUIZO COMUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorrendo a extinção do 

processo sem julgamento do mérito, não há que se falar na remessa dos 

autos ao juízo comum cível, mas sim na pronta extinção do processo sem 

conhecimento do mérito. Diante da orientação ditada expressamente no 

inciso II do art. 51 da LJE, havendo de se salientar que a regra do Código 

de Processo Civil que trata deste assunto não tem aplicabilidade 

subsidiária no âmbito deste microssistema. 2. Recurso conhecido e 

improvido, para manter a r. sentença recorrida.. (TJDF – ACJ 

20020110481452. Data da publicação: 07/05/2004). Logo, verifica-se que 

a aferição da complexidade da matéria não se relaciona com a 

necessidade ou não de perícia, mas sim de outros critérios que 

evidenciam a compatibilização com os princípios e formalidades inerentes 

a Lei nº. 9.099/95. Nesse pórtico, bem adequado e pertinente o enunciado 

nº 12, do FONAJE, no sentido de que “A perícia informal é admissível na 

hipótese do art. 35 da Lei 9.099/95”. Aplicando tais ponderações ao caso 

concreto versado neste processo, entendo que o “thema decidendum” 

aferição de originalidade ou não das peças comercializadas pela empresa 

requerida é matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento 

estritamente científico e técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e 

formalização de laudos perpassam pela adoção de outras providências, 

destoando das formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 

9.099/95. Nesse sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul verbis: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL MANTIDA. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AVERIGUAR SE HOUVE ADULTERAÇÃO NO 

HODÔMETERO DO CARRO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº 

71006383293. Terceira Turma Recursal Cível. Turmas Recursais. Relator: 

Luis Francisco Franco. Julgado em: 25/08/2016. Data da publicação: 

03/11/2016). RECURSO INOMINADO. AUDÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

VÍCIO NO PRODUTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. EXTINÇÃO DO 

FEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível nº 

71006177018. Terceira Turma Recursal Cível. Turmas Recursais. Relator: 

Luis Francisco Franco. Julgado em: 25/08/2016. Data da publicação: 

30/08/2016) Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na 

inteligência dos artigos 330, II e 485, I, ambos do Diploma Processual Civil 

c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando extinto o processo sem 

julgamento de mérito. Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001545-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE DE ALMEIDA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001544-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA MARTINS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001543-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEZIEL LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001541-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ALBERTO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010512-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES (ADVOGADO(A))

VILMA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO (ADVOGADO(A))

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001538-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH SANTOS DA COSTA (ADVOGADO(A))

JOBERTO RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DOS SANTOS BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A vestibular não está devidamente acompanhada de calculo atualizado 

do débito, estando assim em desarmonia com o art. 798 do CPC, assim 

sendo, em atenção ao art. 801 do códex mencionado, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos o demonstrativo do débito atualizado até a data de 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001526-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS MACHADO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001514-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA REGIAO DA MOGIANA 

(REQUERENTE)

DANIELE ARCOLINI CASSUCCI DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JOSE NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001505-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR GARCIA MORONTA (REQUERIDO)

RODRIGO DOS SANTOS MORONTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001509-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001496-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO MILZANYR ESTEVES GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emedar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

apresentando precisamente no prazo de 15 (quinze) dias Certidão 

Simplificada da Junta Comercial, sob pena de extinção. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001495-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO FERREIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emedar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

apresentando precisamente no prazo de 15 (quinze) dias Certidão 

Simplificada da Junta Comercial, sob pena de extinção. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001494-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA VICENTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARYELLE MENDES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado, expedindo-se o necessário para 

efetivação da citação da parte. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001259-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

WELLINGTON FLORES LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SERGIO DE CARVALHO (EXECUTADO)

HELOISA LIMA DE OLIVEIRA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001234-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUZIA DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI (ADVOGADO(A))

KELEN CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

ALLISON HENRIQUE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001474-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA NUNES CARNIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora juntar aos autos os documentos constitutivos da empresa, inclusive 

a Certidão Simplificada da Junta Comercial, emedando a inicial em 

consonância com o enunciado acima grafado, precisamente no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o transcurso do prazo, com 

ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001472-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILE CRISTINE PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora juntar aos autos os documentos constitutivos da empresa, inclusive 

a Certidão Simplificada da Junta Comercial, emedando a inicial em 

consonância com o enunciado acima grafado, precisamente no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o transcurso do prazo, com 

ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001471-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))
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IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA APARECIDA DE GODOI PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Observa-se ainda que nota 

promissória apresentada pela parte exequente não está devidamente 

preenchida, afastando-se dos requisitos da Lei Uniforme, eis porque, 

deverá a parte autora juntar aos autos os documentos constitutivos da 

empresa, inclusive a Certidão Simplificada da Junta Comercial e ainda 

sanar os vícios expostos, emendando a inicial em consonância com o 

enunciado acima grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, 

faça imediatamente conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001470-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN DE ARAUJO CHAPADENSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emedar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

juntando-se aos autos os documentos constitutivos da empresa autora, 

bem como a Certidão Simplificada da Junta Comercial, precisamente no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o transcurso do 

prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001465-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SOARES DE ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo ao PIS e 

FGTS de titular já falecido, o que independe de inventário nos termos da 

Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência da Justiça 

Estadual, nos termos da Súmula 161 do STJ. 2- Assim sendo e 

observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319, 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e não estando patente à 

falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

3- Vista ao representante do Ministério Público. 4- Após manifestação do 

MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do parecer favorável, ou 

eventual cota asseverando não ser causa que reclame a participação do 

parquet. Havendo pedido para produção de eventual diligência, desde já 

intime a parte autora para realizá-la, caso seja da sua incumbência, ou 

promova a conclusão se depender de prévia manifestação judicial. 5- 

Intime-se. 6- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001442-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

PEDRO DE SOUZA SANTANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. DA SILVA - IMPACTO SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise detida dos autos, verifica-se tratar de ação de execução de 

cártula cuja praça de pagamento situa-se em área não abrangida por esta 

comarca (Goiânia-GO), de tal sorte que, a incompetência territorial deste 

Juizado é flagrante conforme preceitua o artigo 53, inciso III, alínea “d” do 

CPC c/c art. 2º, inciso I da Lei do cheque. Por tais razões a presente 

demanda não deveria ter sido proposta nesta Comarca, sendo esta a 

orientação dos Tribunais de Justiça, v.g.: “APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO 

DE INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. O 

FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE CHEQUE NÃO PAGO É O DO LOCAL DO PAGAMENTO, 

DESIGNADO JUNTO AO NOME DO SACADO, LUGAR ONDE SE SITUA A 

AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUE O EMITENTE MANTÉM SUA CONTA 

CORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, INCISO I DA LEI DO CHEQUE E 

ART. 100, INCISO D DO CPC. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060067485, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em 02/07/2014) (TJ-RS - AC: 70060067485 RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 02/07/2014, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2014)” 

“TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. O EXEQUENTE ALEGA SER 

CREDOR DA EXECUTADA EM RELAÇÃO A UM CHEQUE NO IMPORTE DE 

R$ 2.169,00. SOBREVEIO SENTENÇA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DEMANDA. SEGUNDO O 

ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO, É COMPETENTE O JUIZADO DO FORO 

DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA, NESSE CASO, 

A COMARCA DE GRANDE RIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO 

EXEQUENTE SUSTENTA QUE O LOCAL DA EMISSÃO DO TÍTULO E O 

LOCAL ONDE AMBAS AS PARTE RESIDEM É CRUZMALTINA E, ASSIM, 

PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA. NO CASO DE EXECUÇÃO DE 

CHEQUES NOS JUIZADOS ESPECIAIS HÁ A COMPETÊNCIA TANTO DO 

LOCAL EM QUE DEVE SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO QUANTO O DO 

DOMICÍLIO DO RÉU, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 4º, INCISO I E II DA LEI 

N.º 9.099/95: ?ART. 4º É COMPETENTE, PARA AS CAUSAS PREVISTAS 

NESTA LEI, O JUIZADO DO FORO: I ? DO DOMICÍLIO DO RÉU OU, A 

CRITÉRIO DO AUTOR, DO LOCAL ONDE AQUELE EXERÇA ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS OU MANTENHA ESTABELECIMENTO, 

FILIAL, AGÊNCIA, SUCURSAL OU ESCRITÓRIO; II ? DO LUGAR ONDE A 

OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA?. DESSA FORMA, ASSISTE RAZÃO 

O EXEQUENTE AO AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA NO FORO DO 

DOMICÍLIO DA EXECUTADA, TENDO EM VISTA QUE A JURISDIÇÃO DE 

CRUZMALTINA PERTENCE À COMARCA DE FAXINAL. DESTARTE, DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FAXINAL PARA PROCESSAR O FEITO, 

DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA 

REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

LOGRANDO ÊXITO EM SUA PRETENSÃO RECURSAL, DEIXO DE 

CONDENAR O RECORRENTE AO (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 - Faxinal - Rel.: Fernando Swain Ganem - - 

J. 12.08.2015) (TJ-PR - RI: 000241073201481600810 PR 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 12/08/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 14/08/2015)” 2. Isto posto, tendo em vista a incompetência 

deste juiz para apreciar a causa, nos termos acima declinados e com 

esteio do artigo 51, III da Lei 9.099/1995, DECLARO EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito. 3. Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 4. P.R.I. 5. Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001412-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ANTONIO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON LUCIO BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A vestibular não está devidamente acompanhada de calculo atualizado 

do débito, estando assim em desarmonia com o art. 798 do CPC, assim 

sendo, em atenção ao art. 801 do códex mencionado, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos o demonstrativo do débito atualizado até a data de 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001568-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA LEITE CARVALHO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001246-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2. Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANE SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011324-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DAVID SANTANA (REQUERENTE)

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Oportunamente, manifeste-se a requerida acerca das 

alegações da parte autora quanto a valores pendentes de pagamento. 3- 

Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem manifestação, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011463-51.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

VANESSA SOUZA CARVALHO SAGGIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da renúncia de poderes postulada pelo patrono que 

representava os interesses da parte autora e tendo em vista que os 

dados bancários fornecidos em petitório são de titularidade do 

renunciante, INTIME-SE a parte para que se manifeste no prazo de 10 

(dez) dias. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011201-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELDO JACARANDA JUNIOR (REQUERENTE)

INGRID MOTA GUERRA JACARANDA (REQUERENTE)

KAIO RONNARO SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARIA DA SILVA ODA (REQUERIDO)

RAIZA SILVA ODA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2. Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

JANETE GEHM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARTINS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2. Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011130-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILDNEIS LACERDA NUNES (REQUERENTE)
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ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2. Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDMARA MIRANDA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MORGANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Para efetivar as tentativas de constrição judicial através dos sistemas 

online, é imprescindível o numero do CPF da parte executada, eis porque, 

DETERMINO a Intimação da parte autora para que apresente o documento 

para possibilitar a utilização das mencionadas ferramentas no prazo de 10 

(dez) dias; 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

ALECIO GIBERTONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BMC - BARDDAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001844-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SEVERINO DE ASSIS 94816794115 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE JOSÉ DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte exequente para que aporte aos autos, calculo 

atualizado do valor remanescente, viabilizando o manejo das ferramentas 

online. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-86.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON DE TAL (REQUERIDO)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Para utilização das ferramentas de constrição online, imprescindível o 

número do CPF do executado, eis porque, diante da inexistência de tal 

informação nos documentos acostados aos autos, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe 

este juízo acerca dos dados corretos da parte requerida, viabilizando a 

busca de bens a serem constritos. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001883-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CRISTIANI SANTOS CHAPADENSE (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROGERIO VILELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 
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judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

LUIS BARBOSA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE VIEIRA DE BASTOS (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELMA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA (ADVOGADO(A))

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

ELISABETH MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 
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intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

KLEDINA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETH MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA (ADVOGADO(A))

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES FAGUNDES (REQUERENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETH MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MOREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETH MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA (ADVOGADO(A))

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDA DAVID DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA (ADVOGADO(A))

ELISABETH MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

NILSON PEDRO SIMEAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ADRIANA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA CHAVES (REQUERENTE)

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001583-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA SIMEAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL MARTINS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DA SILVA BAPTISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012276-10.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES (ADVOGADO(A))

CLOVIS BARROS MARQUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PEREIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 
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prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001308-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALEAMES LEANDRO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 261619 Nr: 14001-05.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Robson Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson de Souza Rocha Junior, Bartholomeu 

Soares de Andrade Neto, Bruno de Carvalho Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Isto posto, não estando a vestibular em conformidade com o art. 41 do 

CPP, ante a ausência de individualização das condutas dos agentes, 

sendo este pressuposto processual para o exercício da ação penal 

privada em comento REJEITO a presente inicial, o que faço com esteio no 

art. 395, inciso I do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 92 

da Lei 9.099/1995. 7.Sem custas8.Publique-se, registre-se, 

intime-se.9.Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 27 de agosto de 

2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001058-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEODORO GOUVEIA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Presentes os requisitos do art. 916 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de parcelamento do débito efetivado pela parte executada e, por 

conseguinte, suspendo o processo de execução para que a parte 

executada cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 61 de 779



determina o § 3º do referido artigo. 2- Decorrido o prazo do parcelamento, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 

cumprimento integral do valor devido, sob pena de extinção do feito pelo 

pagamento. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001475-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KALYTA MIRIA FERREIRA FORTUNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de ação de execução de titulo executivo extrajudicial proposta 

contra pessoa residente na cidade de Goiânia-GO, município não 

abrangidos por esta Comarca, de tal sorte que este juiz não é competente 

para apreciar à causa. Com efeito, conforme grafado na narrativa dos 

fatos,há relação consumerista entre os contendores, sendo que este 

magistrado compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo 

CDC, tendo em vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser 

regida pelo disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem 

sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - 

Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão 

pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no 

domicílio do consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 

127626/DF AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

2013/0098110-0, Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) Registre-se que em 

se tratando da existência de cláusula de eleição de foro diversa do 

domicílio do consumidor, é nula de pleno direito, não prevalecendo em 

situações desta natureza, assim já se manifestou nossos tribunais por 

diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO CONSUMIDOR - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A 

cláusula de eleição de foro diversa da do domicílio do consumidor é 

abusiva, por lhe causar dificuldade em se defender, podendo o juiz 

declinar da competência de ofício, por se tratar de incompetência 

absoluta”. (TJ-MG 3087863 MG 2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: 

ALVIMAR DE ÁVILA, Data de Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 

26/09/2000) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE 

ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO 

DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO 

MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA 

APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, O COLENDO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O 

CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO FORO NAS 

AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM PÚBLICA, CARACTERIZANDO 

VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. 2. RESTANDO 

FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO 

DA P ARTE PARA QUE SEJA DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

O QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. 

EM QUE PESE A POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL, A FIM DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR, TAL PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA 

DEMANDA EM FORO ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE 

QUALQUER BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NÃO PROVIDO”. (TJ-DF - AG: 9327020108070000 DF 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que 

faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

P.R. I. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001469-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARYANNA CONCEICAO DUARTE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução de titulo executivo extrajudicial proposta contra 

pessoa residente na cidade de Goiânia-GO, município não abrangido por 

esta Comarca, de tal sorte que este juiz não é competente para apreciar à 

causa. Com efeito, conforme grafado na narrativa dos fatos,há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO 

DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem decidiu 

de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se tratando 

de matéria de consumo, a competência é o domicílio do consumidor. 

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ, 

AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) Registre-se que em 
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se tratando da existência de cláusula de eleição de foro diversa do 

domicílio do consumidor, é nula de pleno direito, não prevalecendo em 

situações desta natureza, assim já se manifestou nossos tribunais por 

diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO CONSUMIDOR - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A 

cláusula de eleição de foro diversa da do domicílio do consumidor é 

abusiva, por lhe causar dificuldade em se defender, podendo o juiz 

declinar da competência de ofício, por se tratar de incompetência 

absoluta”. (TJ-MG 3087863 MG 2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: 

ALVIMAR DE ÁVILA, Data de Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 

26/09/2000) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE 

ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO 

DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO 

MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA 

APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, O COLENDO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O 

CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO FORO NAS 

AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM PÚBLICA, CARACTERIZANDO 

VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. 2. RESTANDO 

FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO 

DA P ARTE PARA QUE SEJA DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

O QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. 

EM QUE PESE A POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL, A FIM DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR, TAL PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA 

DEMANDA EM FORO ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE 

QUALQUER BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NÃO PROVIDO”. (TJ-DF - AG: 9327020108070000 DF 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que 

faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

P.R. I. Cumpra-se. Barra do Garças-MT.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001429-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FARIA MONTALVAO FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial proposta 

contra pessoa residente na cidade de Aragarças-GO, município não 

abrangido por esta Comarca, de tal sorte que este juiz não é competente 

para apreciar à causa. Com efeito, conforme grafado na narrativa dos 

fatos,há relação consumerista entre os contendores, sendo que este 

magistrado compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo 

CDC, tendo em vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser 

regida pelo disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem 

sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - 

Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão 

pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no 

domicílio do consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 

127626/DF AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

2013/0098110-0, Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) Registre-se que em 

se tratando da existência de cláusula de eleição de foro diversa do 

domicílio do consumidor, é nula de pleno direito, não prevalecendo em 

situações desta natureza, assim já se manifestou nossos tribunais por 

diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO CONSUMIDOR - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A 

cláusula de eleição de foro diversa da do domicílio do consumidor é 

abusiva, por lhe causar dificuldade em se defender, podendo o juiz 

declinar da competência de ofício, por se tratar de incompetência 

absoluta”. (TJ-MG 3087863 MG 2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: 

ALVIMAR DE ÁVILA, Data de Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 

26/09/2000) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE 

ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO 

DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO 

MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA 

APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, O COLENDO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O 

CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO FORO NAS 

AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM PÚBLICA, CARACTERIZANDO 

VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. 2. RESTANDO 

FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO 

DA P ARTE PARA QUE SEJA DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

O QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. 

EM QUE PESE A POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL, A FIM DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR, TAL PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA 

DEMANDA EM FORO ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE 

QUALQUER BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NÃO PROVIDO”. (TJ-DF - AG: 9327020108070000 DF 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que 

faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 
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declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

P.R.I. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011051-52.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011213-86.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

JOSIELDO MACHADO COUTINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001992-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JONZIDORIO SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BATISTA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBSON DA PENHA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 
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sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS (ADVOGADO(A))

JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE (ADVOGADO(A))

ISABELLE DE BAPTISTA (ADVOGADO(A))

FERNANDO RIBEIRO LINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE AVELLAR FANTINI (ADVOGADO(A))

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

KELLY BARBOSA NISHIMURA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

CARLITO GOMES TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO (ADVOGADO(A))

RICARDO TADEU CABRAL CORBELINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela 

requerida, onde a mesma narra acerca de omissão na sentença 

condenatória e, consequentemente, a reforma da decisum que deferiu 

parcialmente os pedidos iniciais contidos na presente actio. 2- Pois bem, 

uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante intento 

meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter infringente, 

onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, contradição ou 

obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível somente em 

hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso vertente. 3- 

Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com a decisão, 

deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de 

obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 65 de 779



conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que segundo os 

ensinamentos de Yussef Said Cahali, os recorrentes fazem jus ao pleito 

invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada não 

é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do mais 

de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da causa) 

sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, razões 

pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, nítido 

que a matéria atacada in casu não tem compleição de ser discutida nesta 

via, já que não se encontra amparada por nenhuma daquelas situações 

preconizadas no art. 1.022 do instrumento adjetivo civil, por visar efeito 

meramente modif icativo, não col imando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão na decisão embargada, notadamente quando 

se fundamentou em argumentos que se prestam para sustentá-la, não 

sendo aqui a sede adequada para se corrigir eventual erro de julgamento. 

8- Intime-se. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

EDNA SENA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011609-92.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ATALLAH (ADVOGADO(A))

CYNTHIA MARIA FERREIRA ATALLAH (EXEQUENTE)

RAUL DARCI DOLZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (EXECUTADO)

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI MORAES FILHO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELI FERNANDA CARELLI (ADVOGADO(A))

UNICO - UNIAO DE CURSOS EDUCACIONAIS DO CENTRO OESTE LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVESLANE RODRIGUES LUZ (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 
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devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONI MARCOS FIDELIS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011251-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001251-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER (ADVOGADO(A))

ROGERIO MORAES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER (ADVOGADO(A))

MARLIM RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA DE MOURA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

CIVALDO RODRIGUES MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001528-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

CIHNDY KELLY BIANQUINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALMERIZA ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

DOMINGOS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

GILMAR LEANDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS ANGELO (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 
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Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011272-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS AQUINO CASTRO (REQUERENTE)

MARIO AILTON DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELY DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MATEUS CAMILO DA SILVA (REQUERENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001100-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

STEPHANIA CRISTINA NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA M DE OLIVEIRA - MEDICAMENTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que a mesma juntou tão somente 

declaração de pobreza, não podendo escapulir da apreensão deste 

magistrado que a parte autora além de não apresentar comprovantes de 

renda ou declaração de isenção de recolhimento de impostos oferecida 

gratuitamente pela Receita Federal, para robustecer a arguição de que não 

possui condições de arcar com as custas judiciais, optou por ingressar 

com demanda sendo representados por patrono constituído, ao invés de 

buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta comarca, a qual antes 

mesmo de ingressar com as demandas procede à análise das condições 

econômicas das partes, deste modo, tendo em vista a inexistência de 

preparo do recurso inominado apresentado pelo requerente, estando o 

mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, 

declaro DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das 

partes a contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em 

julgado e arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 

4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE JESUS NEVES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO PEREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY SOUZA DE MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que se manteve inerte, não podendo 

escapulir da apreensão deste magistrado que a parte além de não 

apresentar comprovantes de renda ou declaração de isenção de 

recolhimento de impostos oferecida gratuitamente pela Receita Federal, 

para robustecer a arguição de que não possui condições de arcar com as 

custas judiciais, optou por ingressar com demanda sendo representados 

por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria 

Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as 

demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 

deste modo, tendo em vista a inexistência de preparo do recurso 

inominado apresentado pelo requerente, estando o mesmo em 

descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro 

DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das partes a 

contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 4- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINDERLEIA BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que se manteve inerte, não podendo 

escapulir da apreensão deste magistrado que a parte além de não 

apresentar comprovantes de renda ou declaração de isenção de 

recolhimento de impostos oferecida gratuitamente pela Receita Federal, 

para robustecer a arguição de que não possui condições de arcar com as 

custas judiciais, optou por ingressar com demanda sendo representados 

por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria 

Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as 

demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 

deste modo, tendo em vista a inexistência de preparo do recurso 

inominado apresentado pelo requerente, estando o mesmo em 

descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro 

DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das partes a 

contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 4- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que se manteve inerte, não podendo 

escapulir da apreensão deste magistrado que a parte além de não 

apresentar comprovantes de renda ou declaração de isenção de 

recolhimento de impostos oferecida gratuitamente pela Receita Federal, 

para robustecer a arguição de que não possui condições de arcar com as 

custas judiciais, optou por ingressar com demanda sendo representados 

por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria 

Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as 

demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 

deste modo, tendo em vista a inexistência de preparo do recurso 

inominado apresentado pelo requerente, estando o mesmo em 

descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro 

DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das partes a 

contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 4- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

FABIO ALMEIDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que se manteve inerte, não podendo 

escapulir da apreensão deste magistrado que a parte além de não 

apresentar comprovantes de renda ou declaração de isenção de 

recolhimento de impostos oferecida gratuitamente pela Receita Federal, 

para robustecer a arguição de que não possui condições de arcar com as 

custas judiciais, optou por ingressar com demanda sendo representados 
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por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria 

Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as 

demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 

deste modo, tendo em vista a inexistência de preparo do recurso 

inominado apresentado pelo requerente, estando o mesmo em 

descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro 

DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das partes a 

contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 4- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY DE JESUS MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que se manteve inerte, não podendo 

escapulir da apreensão deste magistrado que a parte além de não 

apresentar comprovantes de renda ou declaração de isenção de 

recolhimento de impostos oferecida gratuitamente pela Receita Federal, 

para robustecer a arguição de que não possui condições de arcar com as 

custas judiciais, optou por ingressar com demanda sendo representados 

por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria 

Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as 

demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 

deste modo, tendo em vista a inexistência de preparo do recurso 

inominado apresentado pelo requerente, estando o mesmo em 

descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro 

DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das partes a 

contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 4- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que se manteve inerte, não podendo 

escapulir da apreensão deste magistrado que a parte além de não 

apresentar comprovantes de renda ou declaração de isenção de 

recolhimento de impostos oferecida gratuitamente pela Receita Federal, 

para robustecer a arguição de que não possui condições de arcar com as 

custas judiciais, optou por ingressar com demanda sendo representados 

por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria 

Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as 

demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 

deste modo, tendo em vista a inexistência de preparo do recurso 

inominado apresentado pelo requerente, estando o mesmo em 

descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro 

DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das partes a 

contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 4- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que se manteve inerte, não podendo 

escapulir da apreensão deste magistrado que a parte além de não 

apresentar comprovantes de renda ou declaração de isenção de 

recolhimento de impostos oferecida gratuitamente pela Receita Federal, 

para robustecer a arguição de que não possui condições de arcar com as 

custas judiciais, optou por ingressar com demanda sendo representados 

por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria 

Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as 

demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 

deste modo, tendo em vista a inexistência de preparo do recurso 

inominado apresentado pelo requerente, estando o mesmo em 

descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro 

DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das partes a 

contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 4- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMONE MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que se manteve inerte, não podendo 

escapulir da apreensão deste magistrado que a parte além de não 

apresentar comprovantes de renda ou declaração de isenção de 

recolhimento de impostos oferecida gratuitamente pela Receita Federal, 

para robustecer a arguição de que não possui condições de arcar com as 

custas judiciais, optou por ingressar com demanda sendo representados 

por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria 

Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as 

demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 

deste modo, tendo em vista a inexistência de preparo do recurso 

inominado apresentado pelo requerente, estando o mesmo em 

descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro 

DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das partes a 

contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 4- 

Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que se manteve inerte, não podendo 

escapulir da apreensão deste magistrado que a parte além de não 

apresentar comprovantes de renda ou declaração de isenção de 

recolhimento de impostos oferecida gratuitamente pela Receita Federal, 

para robustecer a arguição de que não possui condições de arcar com as 

custas judiciais, optou por ingressar com demanda sendo representados 

por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria 

Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as 

demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 

deste modo, tendo em vista a inexistência de preparo do recurso 

inominado apresentado pelo requerente, estando o mesmo em 

descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro 

DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das partes a 

contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 4- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ELI COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que se manteve inerte, não podendo 

escapulir da apreensão deste magistrado que a parte além de não 

apresentar comprovantes de renda ou declaração de isenção de 

recolhimento de impostos oferecida gratuitamente pela Receita Federal, 

para robustecer a arguição de que não possui condições de arcar com as 

custas judiciais, optou por ingressar com demanda sendo representados 

por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria 

Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as 

demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 

deste modo, tendo em vista a inexistência de preparo do recurso 

inominado apresentado pelo requerente, estando o mesmo em 

descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro 

DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das partes a 

contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 4- 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011089-64.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO UBIALLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos , nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011313-36.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEROCY FREITAS JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA SANTOS PIVA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JUNIOR MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos , nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000867-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ REZENDE LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR RODRIGUES GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos no evento 67, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto 

no art. 200, caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de 

direito, declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, 

bem como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo 
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Civil. 2- Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002256-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO JUNIOR NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o acordo encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e 

de direito, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o presente processo, 

nos termos do art. 924, II, bem como atento ao disposto no art. 925, todos 

do Código de Processo Civil. 2- Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado 

e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias 

e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTANA (REQUERIDO)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001893-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LAUDA BURMANN (ADVOGADO(A))

LARISSA LAUDA BURMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Avançando apenas, na 

possibilidade do art. 48, in fine, temos que uma vez indicado o 

entendimento do STJ, o índice é o INPC. Ante o exposto, de acordo com as 

razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de declaração, 

mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, bem como 

todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no presente 

expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e rejeitados, 

relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias não 

pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença atacada 

por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição para os 

efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 017/2018 – DF A EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito Diretora do Fórum da 

Comarca de Cáceres-MT, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – DIVULGAR a Lista Preliminar de Inscritos no Processo Seletivo com a 

finalidade de credenciar Pessoas Físicas nas áreas de Assistência Social 

e Psicologia nos termos do Edital nº 016/2018/DF e do Provimento nº 

06/2014/CM.

Candidato(a) com inscrição DEFERIDA:

Inscrição - Candidato inscrito para a área de Psicologia

2 - ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA

3 - ANA CAROLINA HERCULANO ERMISDORFF

6 - CAMILA KAZUE FUJIMOTO

7 - CRISTIANO DOS ANJOS LOPES

8 - DANÚBIA PRADO DE MORAES RODRIGUES

12 - FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

14 - FRANCIANE SILVA LOPES

15 - GÉSSICA FERREIRA NEVES

16 - GLAYCE REGINA BERTINI RAMOS

18 - JAENNY KAROLINE DA SILVA ALMEIDA SOUZA

20 - KALINCA GABRILLE BATISTA

25 - LUIS REINALDO CÂNDIDO

29 - MAYARA ALMEIDA E SOUZA

30 - MONIQUE APARECIDA NEVES TAVARES RACHID JAUDY

32 - RAYANA ÍRYS CORBELINO BARROS

34 - RENIELE MAGALHÃES SEBA

Candidato(a) com inscrição INDEFERIDA:

Inscrição - Candidato inscrito para a área de Psicologia - Motivo

1 - ADIR SOARES MACHADO JUNIOR - Subitem 5.2 III

4 - ANGELICA ABRIL - Subitem 5.2 III

15 - GÉSSICA FERREIRA NEVES - Subitem 5.2 III e VI

17 - JACQUELINE APARECIDA DE SOUZA E SILVA - Subitem 5.2 VI

19 - JOANE RAMOS VIANA DE CASTRO - Subitem 5.2 III e X

21 - KAREN MARTINS PICADA LARA DA SILVA - Subitem 5.2 VI

26 - MAGNA FERNANDES PEREIRA VASSÃO - Subitem 5.2 VI

35 - ROBERTA KELI TESSARI - Subitem 5.2 III

39 - SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU - Subitem 5.2 III e VI

Candidato(a) com inscrição DEFERIDA:

Inscrição - Candidato inscrito para a área de Assistência Social

5 - CAMILA DALTO PAULINO BANDEIRA

10 - ERIKA FÁTIMA DE ARRUDA

11 - FERNANDA CRISTINE DIAS TINGO

13 - FERNANDA TREVISAN

22 - KELLY NOVAKC RODRIGUES

23 - LÉLIA GRACIA PINHEIRO RAMOS

24 - LUCILA ORTEGA
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27 - MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES

28 - MARTA RODRIGUES DOS SANTOS

31 - NÁDIA APARECIDA ANICETO

33 - REGINA APARECIDA DE ALCÂNTARA GONZAGA

36 - ROSANA FUZETTI DE FREITAS ARRUDA

37 - ROSENIL LUCIA BARBOSA DE MORAES

38 - SIRHAM ABDER RAHMAN ABAALHHAH

40 - VIVIANNY MAWARA LINO CAMPOS

Candidato(a) com inscrição INDEFERIDA:

Inscrição - Candidato inscrito para a área de Assistência Social - Motivo

9 - DIONICE FATIMA DA SILVA - Subitem 5.2 III

II – O prazo para interpor recurso contra a Lista Preliminar de inscritos é 

de 02(dois) dias úteis após a publicação deste edital.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

no DJE (Diário da Justiça Eletrônica) do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e afixado no átrio do Foro. Eu, Ronaldo Ribeiro de Mello, 

Gestor Administrativo II, digitei.

Cáceres-MT, 05 de setembro de 2018. Hanae Yamamura de Oliveira. Juíza 

de Direito Diretora do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 194455

Numeração Única: -

Unidade de origem: Cáceres

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: ENIELLY ALESSANDRA DE SOUZA CAETANO

Advogado(s): -

Requerido: RONALDO JOSÉ MACIEL

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Cáceres para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 20/09/2018 às 14:00

Endereço: Fórum de Cáceres - Rua das Maravilhas, s/nº - Cavalhada - CEP.: 

78200-000

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001973-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. N. D. S. (REQUERENTE)

CLEIDE MARIA NERES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RANIEL NERES DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001973-16.2016.8.11.0006 REQUERENTE: CLEIDE MARIA NERES DE 

OLIVEIRA, NICOLLY RADILA NERES DOS SANTOS, RANIEL NERES DE 

OLIVEIRA SANTOS INVENTARIADO: RONALDO DOS SANTOS Vistos etc. 

Tendo em vista a possibilidade de conversão do feito em arrolamento, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação nos termos 

do art. 665 do CPC. Ademais,intime-se a inventariante, via advogado 

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

feito, devendo acostar aos autos as certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e 

comprovante de recolhimento do ITCD e plano de partilha, sob pena de 

aplicação do disposto nos art. 622, II ou art. 485, III, ambos do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo e com a manifestação do Ministério 

Público, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 17 de agosto de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005248-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA MARTINS PORTOCARRERO (REQUERENTE)

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI MARTINS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005248-02.2018.8.11.0006 REQUERENTE: FERNANDA MARIA MARTINS 

PORTOCARRERO INVENTARIADO: ERNANI MARTINS Vistos etc. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que não consta o 

comprovante de recolhimento das custas judiciárias. Dessa maneira, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial para acostar aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas judiciárias, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 4 de setembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 224885 Nr: 10584-38.2017.811.0006

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÍCOLAS FERREIRA DA CRUZ NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212

 Vistos etc.

Considerando que as partes compuseram-se amigavelmente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada em audiência.

Oficie-se a Fundação Terezinha Mendes comunicando acerca do acordo 

ora homologado.

Decorrido o prazo, dê-se vistas ao Ministério Público.

Proceda-se o desentranhamento de fls. 75/76, vez que se trata de 

documento referente a outro processo.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 223951 Nr: 9897-61.2017.811.0006

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFCPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação verbal da MMª Juíza de Direito da 1ª Vara 

Cível desta Comarca e considerando o adiantado da hora, IMPULSIONO os 

autos para que seja redesignada audiência para o dia 16.outubro.2018 às 

15h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136379 Nr: 5570-83.2011.811.0006

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SANCHES FERRANTI - 

OAB:10.175, Nahyene Fortunato Flores - OAB:OAB-MT 16373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA 

BARBOSA - OAB:13.607 MT
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 Certifico que intimo o advogado ALESSANDRO FRANCISCO LEITE do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197992 Nr: 2260-93.2016.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PZP, ABZP, FAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

197992 §!4p}¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2260-93.2016.811.0006

 ESPÉCIE: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: P. Z. P. e A. B. Z. P. e FERNANDA APARECIDA 

ZORTEA

PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO SIMÃO DO PATROCINIO

INTIMANDO(S): Requerido(a): Marco Antonio Simão do Patrocinio Filiação: 

Antonio Pelagio Patrocinio e Terezinha Ananias de Jesus, brasileiro(a), , 

Endereço: Endereço: Atualmente encontra-se em lugar incerto e não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/03/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 10.560,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos proposta por P. Z. 

P. e A. B. Z. P., representadas por sua genitora Fernanda Aparecida 

Zortea, em desfavor de Marco Antônio Simão do Patrocinio. O requerido, 

apesar de devidamente citado (fls. 50), não apresentou resposta e 

tampouco compareceu em Juízo, razão pela qual decreto sua revelia, nos 

termos do art. 7º da Lei nº 5.478/68, e passo ao julgamento antecipado da 

lide. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, comprovada a relação de 

parentesco, é devida a prestação alimentícia àqueles que dela 

necessitarem para seu sustento. Portanto, no caso em tela, patente a 

paternidade, impõe-se o dever de pagamento dos alimentos à parte autora. 

Ademais, apesar de citado e intimado, em nenhum momento se manifestou, 

havendo a confissão quanto a matéria de fato. O Ministério Público opinou 

pela procedência da decretação de revelia (fls. 54-v). Diante das 

circunstâncias fáticas do caso, entendo razoável a fixação de alimentos 

no montante de R$477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), 

correspondendo a 1/2 (meio) do salário mínimo, que deverão ser pagos 

até o dia 10 de cada mês à genitora das crianças, mediante depósito em 

conta bancária, Agência 1848, Conta 48.157-2, Banco do Brasil, além de 

custear metade de eventuais gastos com medicamentos, tratamento 

médico, odontológico e custeio de material escolar. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido ao pagamento 

de alimentos em favor de seu filho no valor de R$477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais), correspondendo a 1/2 (meio) do salário mínimo, que 

deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, além de custear metade de 

eventuais gastos com medicamentos, tratamento médico e odontológico e 

custeio de material escolar. Em consequência julgo extinto o processo nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários face a gratuidade da Justiça. Ciência ao Ministério Público e 

Defensoria Pública. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 5 de setembro de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 239695 Nr: 7768-49.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos para dar cumprimento ao item 2.17.4.7 da CNGC, encaminhando 

ao setor de expedição de documentos para que confeccione o Oficio a 

Comarca deprecante comunicando a distribuição.

Após, independente de despacho judicial, encaminhe cópias da deprecada 

a Central de Mandados para distribuição ao oficial de Justiça, para o 

devido cumprimento.

 Cumprida as determinações acima referidas, encaminhe-se ao setor de 

envio de malote digital para devolução da Carta Precatória devidamente 

cumprida ao Juízo Deprecante, certificando o envio, dê-se cabal 

cumprimento ao contido na CNGC, após cumpra-se o determinado na 

seção 19 - 1.19.1.3 – II e III inutilizando os documentos, levando à 

incineração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 150547 Nr: 9315-37.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR, M, JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, ANA LÚCIA DIAS DO NASCIMENTO - 

OAB:18880/O, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B, RENATA 

FARIA OLIVEIRA VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18880/O

 Vistos etc.

Nomeio a Drª Leticia Costa Barros para o presente ato.

Sai a parte autora intimada para apresentação de memoriais finais, em 05 

(cinco) dias.

Em seguida, com a juntada, intimem-se os requeridos para a mesma 

finalidade.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136760 Nr: 5994-28.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJMC, SMLCP, EDMG, LMLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, LEDSON GLAUCO 

MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 MT, VINICIUS EDUARDO LIMA 

PIRES DE MIRANDA - OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 Durante a oitiva das testemunhas e informanteVistos etc. Chamo o feito à 

ordem e passo a colher o depoimento pessoal das partes, vez que a 

decisão de fls. 656 não analisou o referido pedido.Indefiro o pedido de 

oitiva da testemunha Adriana pela autora, tendo em vista a ausência de 

comprovação dos motivos da substituição e ante a ausência de 

comunicação prévia.O advogado da autora contraditou a testemunha 

Rosana Lemes da

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 85236 Nr: 752-59.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNJDSF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

- OAB:864, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Certifico que intimo o advogado ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 152902 Nr: 123-46.2013.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBG, ELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 198310 Nr: 2451-41.2016.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENNY HELLEN CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCARLOS DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR o advogado da parte autora 

para manifestar sobre a juntada da Carta Precatória 130/133, bem como 

para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192754 Nr: 9999-54.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGM, RPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos levando à expedição de documentos para que seja expedido 

MANDADO com a finalidade de intimar as partes para que compareçam no 

Centro Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania – CEJUSC para 

Conciliação no dia 18.10.2018 ás 16horas, como solicitado as fls. 49.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 239330 Nr: 7551-06.2018.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS, CMDCL, JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos levando à expedição de documentos para que seja expedido 

MANDADO com a finalidade de intimar as partes para que compareçam no 

Centro Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania – CEJUSC para 

Conciliação no dia 27.11.2018 ás 16horas, como solicitado as fls. 32.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004897-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LURDES PEREIRA (REQUERENTE)

WELLINGTON SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004897-63.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA LURDES PEREIRA 

Vistos etc. Tendo em vista a manifestação ministerial retro, constata-se 

que o “de cujus” deixara além da requerente, 02 (dois) filhos e bens a 

inventariar. Dessa maneira, intime-se a parte autora via advogado 

constituído para juntar aos autos a regularização processual dos demais 

herdeiro ou instrumento público ou termo judicial de renúncia destes ou 

endereço e qualificação completa, além de declaração de inexistência de 

quaisquer outros bens do “de cujus”, sob pena de responsabilização 

criminal caso seja constatado acervo hereditário passível de inventário, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 6 de setembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001714-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA (ADVOGADO(A))

RODIN DA SILVA CIRALLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIUSEPPE CIRALLI (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001714-21.2016.8.11.0006 AUTOR(A): RODIN DA SILVA CIRALLI RÉU: 

GIUSEPPE CIRALLI Vistos etc. Defiro o pedido retro e suspendo o feito por 

180 (cento e oitenta dias) dias. Decorrido o prazo de suspensão e 

devidamente certificado, intime-se a inventariante, via advogado 

constituído, para cumprimento integral da decisão de ID 12297373, sob 

pena de aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, 

ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Com ou 

sem manifestação da parte autora, à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 6 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001886-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS (ADVOGADO(A))

José Renato de Oliveira Silva (ADVOGADO(A))

FREDERICO FARIA HAUEISEN (REQUERENTE)

DANIEL BRETAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1001886-89.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

FREDERICO FARIA HAUEISEN Vistos etc. Trata-se de pedido de 

levantamento dos valores constantes na conta bancária de “de cujus” 

junto ao Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco Bradesco, para 

quitação das dívidas contraídas com o tratamento de saúde da “de cujus”. 

Verifico que a parte autora juntou nos autos extrato das respectivas 

contas, com saldo positivo, nos ID’s 12917070, 12917098, 12917120 e 

12917166. Ademais, há nos autos demonstração de que o requerente é o 

único herdeiro da “de cujus”, consoante se observa por meio dos 

documentos que instruíram a exordial. Como regra geral, o processo de 

jurisdição voluntária, destina-se a obter autorização estatal para que 

acordos ou manifestação unilateral de vontade produzam os respectivos 

efeitos jurídicos, consoante ao presente caso. Tenho que o interesse do 

requerente, no caso vertente, encontra-se protegido, devendo para tanto 

ser autorizado o levantamento da quantia existente na conta da “de cujus” 

junto ao respectivos bancos, uma vez que não existe óbice aparente à 

concessão deste. Senão vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial 

trazido à colação: PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

ALVARÁ JUDICIAL - CONSÓRCIO - FUNDO DE RESERVA EM NOME DO DE 

CUJUS - LEVANTAMENTO PELOS REQUERENTES - POSSIBILIDADE. Se os 
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requerentes, todos maiores, são os únicos herdeiros do de cujus, não há 

outros bens a partilhar, o crédito é de pequena monta e não há resistência 

do consórcio quanto à pretensão de levantamento do fundo de reserva 

existente em nome do consorciado falecido, defere-se a expedição de 

alvará judicial em favor da esposa e dos filhos do de cujus. (TJ-MG - AC: 

10134091280666001 MG , Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data 

de Julgamento: 25/06/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 01/07/2013) (grifo nosso) "ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALECIDO - SUCESSÃO - IRMÃO - 

COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a inexistência de outros 

herdeiros do falecido titular de conta corrente e poupança em instituições 

financeiras, cabível a concessão de alvará judicial para levantamento de 

pequenos valores existentes em contas de titularidade do falecido". (Ap 

155601/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)” É certo que se 

afigura possível a concessão de alvará no caso em análise, haja vista que 

se trata de questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos 

documentos já acostados. Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, 

autorizando Frederico Faria Haueisen a levantar o saldo existente na 

conta vinculada em nome da “de cujus” Lea Maria Faria Haueisen, no 

Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco Bradesco, nas quantias de 

R$ 1.250,00 e R$ 218,00 (da conta conjunta), R$ 8.248,61 e R$ 4.317,38, 

respectivamente. Determino sejam prestadas as contas no prazo de 30 

dias, nestes autos. Outrossim, recebo os Embargos de Declaração de ID 

13369607 como pedido de reconsideração e defiro os requerimentos 

formulados na exordial, para determinar seja oficiado ao Banco Sicredi, 

Caixa Econômica Federal e INSS, solicitando informações quanto a 

eventual saldo do FGTS e remanescente do benefício previdenciário da 

“de cujus”, no prazo de 10 (dez) dias. Com a resposta dos ofícios, 

venham os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Cáceres, 6 de 

setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001075-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO CARLOS (REQUERENTE)

ANDREA IZILDA MARTOS VALDEVITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MOLINARI TALHARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça (ID 14222102), no prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001595-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON DE MORAES MUCKE (ADVOGADO(A))

RAUL BERTONCELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MITSUTOSHI TAKAKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça (ID 14995672), no prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003524-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOB TERRIN JUNIOR (REQUERIDO)

RUTH TRESSO TERRIN (REQUERIDO)

LAURA BEIJAS PEDREIRO ALONSO (REQUERIDO)

FELIPE GARCIA ALONSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça (ID15145759), no prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000469-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

ADRIANA MUZZI VIEIRA KAZAMA (ADVOGADO(A))

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (ADVOGADO(A))

ANDRÉ STUART SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO PARENTE CRUZ 02426758163 (REQUERIDO)

MARIA DO SOCORRO PARENTE CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça (ID 15109268), no prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007733-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIM DA CONCEICAO (AUTOR(A))

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALBINO DA CONCEICAO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de Representante da Parte Autora, para que, no prazo de 15 

dias, manifeste-se nos autos acerca da correspondência devolvida (Id: 

14248571), informando endereço atualizado do requerido, requerendo o 

que entender de direito. Cáceres/MT, 06 de setembro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005991-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARCOS BATISTA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando decurso de prazo para apresentação 

de impugnação.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002987-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DALBEM DE OLIVEIRA RAGI (AUTOR(A))
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PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

JEAN PIERRE DE ARAUJO RAGI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. L. (RÉU)

CLAUDIA CUYABANO PESTRE (RÉU)

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO (RÉU)

ANSELMO LUIS LISO (RÉU)

LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 04 de dezembro de 2018 às 16hs30min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 06 de setembro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001658-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

APARECIDA DIAS DE CARVALHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DIAS DE CARVALHO OLIVEIRA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando resposta dos ofícios retro expedidos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142105 Nr: 11884-45.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCY DA SILVA CARLINO, MARCOS 

ANTONIO GARCIA DE FREITAS, ORLANDO WALDOMIRO DAN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 10 dias, manifeste nos 

autos, promovendo o andamento do feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140081 Nr: 9711-48.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BASTO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA, ESPÓLIO 

DE LILIAN HAYASHIDA, REIKO GISELE HAYASHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls 44/45, haja vista a penhora efetivada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148495 Nr: 6992-59.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIL DOS SANTOS GARCIA, EMANUEL 

RONDON GARCIA, MASSA FALIDA DE SANTOS GARCIA COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA ME, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764 - A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte executada (Massa Falida de Santos Garcia Comércio de Veículos 

Ltda. ME), por meio de seu advogado, legalmente constituído, para faça 

vista dos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 28295 Nr: 3514-58.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, RONALDO MARTINS 

FRAGA - OAB:13.513/MT

 INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação ao teor dos documentos juntados ao feito pela parte requerida (fls. 

161/164-v), pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197030 Nr: 1630-37.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON JOSÉ GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

Patrícia Alvares de Oliveira - OAB:20.479, ROSELENE ANUNCIAÇÃO 

MENDES DE OLIVEIRA - OAB:17185/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

165/168).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131754 Nr: 424-61.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte requerida, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

cumprimento da sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, 

acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 
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honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6553 Nr: 492-65.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte requerida, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

cumprimento da sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, 

acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101589 Nr: 6685-76.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:86235/RJ

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA/EXEQUENTE

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

quanto ao conteúdo da petição retro da parte requerida/executada 

(Impugnação aos Cálculos do Exequente - fls. 232/236-v).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84254 Nr: 10680-68.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRINCESINHA DO RIO PARAGUAI DE 

RÁDIO DE TELEVISÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO NACIONAL DE TV´S E RÁDIOS 

COMUNITÁRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍLIO ALVES BATISTA 

JÚNIOR - OAB:2726/GO, Osvaldo de Souza - OAB:3104, Warla 

Magalhães Batista Mendonça - OAB:20.519

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA

IMPULSIONAMENTO – PARTE AUTORA MANIFESTAR

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Certifico que a parte requerida/executada apesar de devidamente 

intimada, na pessoa do seu Advogado, deixou transcorrer o prazo legal 

para efetuar o pagamento da dívida.

Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138009 Nr: 7445-88.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE MIRANDA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA/EXECUTADA

EFETUAR PAGAMENTO DA DÍVIDA

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida/executada, na pessoa 

de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

pagamento da dívida atualizada, conforme teor da manifestação da parte 

exequente (fls. 243/256).

 Felipe N. Mattioni

 Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190553 Nr: 8625-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. AMARANTE MOTA - ME, Maila Amarante 

Mota, JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS, GLEUBA AMARANTE 

MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402/TO, FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943-A, 

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - OAB:2412/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça (fls. 90), promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 50532 Nr: 203-54.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL 3 RIOS TURISMO E HOTLARIA 

LDTA, WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY TERESINHA LONDERO 

SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PESQUISA REALIZADA - RENAJUD

 PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, tendo em vista 

o resultado negativo da pesquisa RENAJUD retro efetivada (fls. 114/115).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148495 Nr: 6992-59.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIL DOS SANTOS GARCIA, EMANUEL 

RONDON GARCIA, MASSA FALIDA DE SANTOS GARCIA COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA ME, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764 - A

 Código: 148495

DESPACHO

1 – Diante da petição e documentos de fls. 77/81, RETIFIQUE-SE a 

autuação e distribuição do feito, no que toca à empresa executada, a fim 

de constar Massa Falida de Santos Garcia Comércio de Veículos Ltda. ME, 

com o cadastramento do patrono indicado na petição de fls. 77/77-verso.

2 – No mais, DÊ-SE vista dos autos ao patrono indicado na petição de fls. 

77/77-verso pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender de direito.

3 – Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar 

o que entender de direito para o andamento da vertente demanda, sob 

pena de arquivamento.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 29 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 233487 Nr: 3415-63.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATTYA HAYALLA LEANDRO DE SOUZA, 

DEFENSORIA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Código n. 233487

DECISÃO

1 – Este Juízo RECEBE os embargos opostos pela parte devedora sem 

efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919 do CPC.

 2 – INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.

3 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, 

este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora com espeque no artigo 98 do CPC.

4 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 28 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 176266 Nr: 10833-91.2014.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE MARIA DE OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS, NOEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - 

OAB:16392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 DESPACHO

1 – Considerando o pedido verbal do advogado da parte autora, 

DEVOLVAM-SE os autos para Secretaria para lhe que seja oportunizada a 

carga.

2 – Em seguida, retornem os autos CONCLUSOS para posteriores 

deliberações.

3 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de setembro de 2018.

ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS

Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003939-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON CARNEIRO DE LIMA (EXEQUENTE)

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 25 de Outubro de 2018 as 13h30min, na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 6 de setembro de 2018. 

MARCOS JOSÉ COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003965-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DE ALMEIDA TAVARES (REQUERENTE)

RILLER SILVA REVERDITO (REQUERENTE)

JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN (REQUERENTE)

MARCELO AMBROSIO CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENI HACK (REQUERIDO)

LUCIENE NEVES SANTOS (REQUERIDO)

GILMAR FIORINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 25 de Outubro de 2018 as 13h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 6 de setembro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004990-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 29 de Outubro de 2018 as 15h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 6 de setembro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003639-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ZARZENON (AUTOR(A))

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 29 de Outubro de 2018 as 13h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 6 de setembro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001787-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VILELA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO (REQUERIDO)

ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE MEDINA DE MENDONCA NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Aguardando resposta de ofício. SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA LEONEL DE PAULA LEITE (EXECUTADO)

JOSE CUNHA LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1000501-77.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

24.036,91; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE 

BENS]; Recuperando: Não; Urgente: Não; Pode cumprir fora do expediente: 

Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SOTECO 

BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Parte Ré: EXECUTADO: 

FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP, JOSE CUNHA 

LEITE, MARIA LEONEL DE PAULA LEITE Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

EXEQUENTE: SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

EXECUTADO: FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP, JOSE 

CUNHA LEITE, MARIA LEONEL DE PAULA LEITE Data de Distribuição da 

Ação: 09/06/2016 11:26:31. 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 03 (Três) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se Ação De Execução de Titulo Extra 

Judicial ". SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , ora 

exequente, em face do executado, alegando que é credor da quantia 

liquida, certa e exigível de 29.986,85 (Vinte e nove mil e novecentos e 

oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) financiamento 

representado pela cédula de credito bancário nº 65714 vencido e não 

pago devidamente atualizada em 21/02/2018. Mesmo ciente da divida o 

executado manteve-se inerte não pagou o valor da divida nos termos do 

acordado na referida cédula de credito, após varias tentativas infrutíferas 

de receber. Requer a Vossa Excelência a citação do executado, para no 

prazo de três dias, nos termos do artigo 652 e parágrafos que couber 

pagar o principal acrescido de correção monetária e jurus remuneratórios 

pactuados. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS Total para Pagamento: R$ 29.986,85. Despacho/Decisão: 

Considerando que o Executados José e Maria não foram encontrados pelo 

Oficial de Justiça para citação, a medida a ser tomada a fim de se alcançar 

a finalidade do processo é a efetivação do arresto, nos termos do artigo 

830 do Código de Processo Civil. Determino ainda o bloqueio de valores em 

nome da pessoa jurídica. Acaso seja efetuado o arresto, citem-se os 

executados, inclusive a pessoa jurídica, por EDITAL e VIA DJE para que 

no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento da dívida nos termos do 

art. 652 do Código de Processo Civil, sob pena de conversão em penhora. 

Destaco que a determinação para citação da pessoa jurídica, muito 

embora já citada nos autos, decorre da constatação posterior realizada 

pelo Oficial de Justiça, e tem por objetivo, evitar qualquer futura alegação 

de nulidade. Consigne também que o executado terá o prazo de 15 

(quinze) dias, contados do decurso do prazo da conversão para penhora, 

para oferecer embargos à execução. Acaso não seja arrestado valores 

em dinheiro, citem-se por EDITAL e VIA DJE para que no prazo de 03 

(três) dias efetuem o pagamento da dívida nos termos do art. 652 do 

Código de Processo Civil. Consigne também que os executados teraõ 

prazo de 15 (quinze) dias, contados do decurso do prazo do edital, para 

oferecer embargos à execução. Nomeio a Defensoria Pública para atuar 

na defesa dos Executados, como Curador Especial. Nos termos do art. 

782, § 3º do CPC, expeça-se o necessário para inclusão dos Executados 

nos registros do Serasa. Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e 

impossibilita a busca em todos os cartórios do pais, esclareça a parte 

Exequente quanto o interesse em ser determinada a averbação da 

indisponibilidade de bens móveis e imóveis do Executado no Centro 

N a c i o n a l  d e  I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s  - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional, no prazo de quinze dias. Cáceres, 10 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito Assinado digitalmente RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Juiz de Direito. ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS JOSE COSME 

DA SILVA, digitei.Cáceres, 25 de julho de 2018 MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005091-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

ORECIO MENDES DE BRITO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUBOESTE INDUSTRIA E COMERCIO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MARIO JOEL MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1005091-29.2018.8.11.0006; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ORECIO MENDES DE BRITO JUNIOR Parte Ré: 

REQUERIDO: TUBOESTE INDUSTRIA E COMERCIO ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA - ME, MARIO JOEL MARQUES Procedo a INTIMAÇÃO da 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para requerer o que entender 

de direito, tendo em vista a certidão do oficial de justiça de ID- 15163085 

Cáceres-MT, 6 de setembro de 2018. Atenciosamente, SOLANGE 

BISCARO MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003585-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M DA SILVA FONSECA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MONICA MAYUMI DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1003585-18.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 159.369,92; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Recuperando: 

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

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a certidão do oficial de justiça de 

ID- 14937602 Cáceres, 6 de setembro de 2018. SOLANGE BISCARO 

MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001569-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

LEONCIA PARABA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

Cartório de 2º Ofício de Cáceres (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VALTER SANTANA COSTA LEITE (TESTEMUNHA)

JOAO DOS SANTOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002484-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

AGUARDANDO RESPOSTA DE OFÍCIO Nº 158/2018 DPF.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004314-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDIR NATAL ZAMPIRON (AUTOR(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ANA MARIA SANTIAGO (AUTOR(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

JOSE LOMBARDI FILHO (RÉU)

ANDRESSA SANCHES LOMBARDI (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004314-78.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALDIR NATAL ZAMPIRON, ANA MARIA SANTIAGO RÉU: JOSE 

LOMBARDI FILHO, ANDRESSA SANCHES LOMBARDI Vistos, etc. Cuida-se 

de ação de cobrança c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada 

por Valdir Natal Zampiron e Ana Maria Santiago em face de José Lombardi 

Filho e Andressa Sanches Lombardi. O feito foi saneado nos termos da 

decisão de id. 13430887. Na manifestação de id. 13430887, a parte ré 

suscitou ajustes no despacho saneador, sob o argumento de que este 

Juízo não especificou se o ônus da prova quanto a existência do contrato, 

validade e obrigações, incumbiria em sua totalidade à parte autora. Pois 

bem, defendem os autores sobre a existência de suposto contrato de 

parceria agrícola entre as partes, visando, em síntese, compelir os réus a 

efetuar o pagamento de valores decorrentes da suposta parceria rural. De 

outro lado, conforme consta da defesa apresentada, os requeridos negam 

a existência de parceria com os autores. Ora, sendo aplicado ao presente 

caso a regra geral de distribuição do ônus da prova conforme anotado no 

despacho saneador, caberá ao demandante, segundo a dicção do art. 

373, inciso I do CPC, provar a matéria fática alegada na inicial, ou seja, o 

fato constitutivo de seu direito, que neste caso cuida-se da suposta 

existência de parceria agrícola/contrato rural firmado entre as partes. Em 

outras palavras, no presente caso, caberá ao autor comprovar a 

existência da relação jurídica contratual, tempo de vínculo, bem como 

valores praticados decorrentes da suposta parceria, podendo, o 

requerido, diante da negativa de existência da relação contratual afirmada, 

produzir prova contrária, visando infirmar as alegações de fato feitas 

pelos autores e/ou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de 

direito dos autores. Em suma, o ônus da prova para provar a existência da 

suposta parceria recai aos Autores. Sendo assim, feitos os 

esclarecimentos, permanece incólume a regra geral de distribuição do 

ônus da prova estabelecida no despacho saneador (id. 13430887), bem 

como os demais termos da referida decisão. Intimem-se. Cáceres/MT, 06 

de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006910-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLAVO DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA APARECIDA ZORTEA (RÉU)

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

Aguardando realização de audiência

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003161-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS DE COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório de 2º Ofício de Cáceres (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo com prazo em curso

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007863-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SA (ADVOGADO(A))

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PIGATTO NETO (REQUERIDO)

FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1007863-96.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 460.636,86; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261); Recuperando: Sim/Não; 

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

da parte autora, na pessoa de seu advogado, para tomar conhecimento da 

proposta de honorários do perito no valor de R$ 22.460,00 (Vinte e dois 

mil, quatrocentos e sessenta reais) e, para, no prazo , efetuar o 

pagamento em conta vinculada ao juízo. Cáceres-MT, 6 de setembro de 

2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000701-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

CREDORES (RÉU)

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

NAOR DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo com prazo em curso

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

Processo com o prazo em curso
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001081-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILSON CARDOSO MONTEIRO 85383171134 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da certidão retro do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 6 

de setembro de 2018. GLEICE MARIA CASTRILLON Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005850-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDEMI NESTOR DE ARAUJO (DEPRECANTE)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR (ADVOGADO(A))

DENISE APARECIDA JORGE DA CUNHA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENIZIA JORGE DA CUNHA FONTES (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 13526420), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres-MT, 6 de setembro de 2018. GLEICE MARIA CASTRILLON Técnica 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148324 Nr: 6800-29.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GARCIA DE LIMA, ALZIRA LOPES 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de ação de execução onde figura como credor HSBC BANK 

BRASIL S.A – Banco Múltiplo e como devedores DANIEL GARCIA DE LIMA 

E ALZIRA LOPES DE LIMA.

 Extrai-se dos autos que foi realizada a penhora de dois imóveis dos 

executados, sendo avaliados no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta 

mil reais) e R$70.000,00 (setenta mil reais), tendo a avaliação sido 

realizada em 28/09/2016.

 Contudo, embora tenha tramitado regularmente o feito, o leilão para venda 

judicial dos imóveis foi designado para o dia 05/09/2018, ou seja, um 

transcurso de prazo de quase dois anos após a última avaliação 

realizada.

 Sendo assim, considerando a possibilidade de alteração do valor do 

imóvel no mercado imobiliária devido ao tempo decorrido, é necessária a 

realização de nova avaliação por meio de Oficial de Justiça, com o fito de 

averiguar o valor de mercado atual dos imóveis penhorados.

 Ressalto que o próprio credor concordou com a realização de nova 

penhora, razão pela qual não vislumbro qualquer prejuízo na sua 

realização.

 Sendo assim, expeça-se mandado de avaliação dos imóveis penhorados 

(fls. 133/136).

 Como não haverá tempo hábil para cumprimento até a data do leilão, 

designado para o dia 05/09/2018 (amanhã), determino o cancelamento do 

leilão designado.

 Após a juntada do mandado de reavaliação, intimem as partes para 

manifestação no prazo de 15 dias.

Para o caso de não ser apresentada impugnação, intimem-se os leiloeiros 

para designar nova data e horários para realização do leilão, que deverá 

se realizado nos mesmos moldes do despacho de fl. 143.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 132795 Nr: 1592-98.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO ANTONIO STRIQUER, MARIA DE FÁTIMA 

LAGANA STRIQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINE CHIESA - OAB:6795/MS, 

CLÉLIO CHIESA - OAB:5660, MATHEUS PODALIRIO TEDESCO 

DANDOLINI - OAB:14222/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por DIONÍSIO 

ANTONIO STRIQUER e MARIA DE FÁTIMA LAGANA STRIQUER em face de 

SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO; CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA EM FAVOR DOS AUTORES nos termos do art. 300 do 

diploma processual civil e também JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

RECONVENÇÃO, nos seguintes termos:(...) a) ressarcir ao réu todas as 

benfeitorias realizadas sobre o imóvel (sejam elas úteis, necessárias ou 

voluptuárias) conforme laudo pericial realizado às fls. 743/785, 

comprovadamente realizadas pelo réu, sendo que aquelas em que o laudo 

não foi claro quanto a época de sua edificação deverão ser melhor 

esclarecidas no curso da liquidação, produzindo-se novas provas (...)b) 

ressarcir ao réu o valor total pago até o momento pela promessa de 

compra e venda (R$ 400.000,00) reais (...) - DAS 

OBRIGAÇÕES/CONDENAÇÃO DO RÉU e RECONVINTE:a) 

restituir/reintegrar a posse dos imóveis aos Autores; b) a obrigação 

disposta no item “a” está sendo imposta com o atributo de tutela de 

urgência nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual DETERMINO AO RÉU a desocupação dos imóveis indicados na inicial, 

ficando anotado o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da medida, 

sob pena de imposição de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas, especialmente a 

expedição de mandado de reintegração de posse.c) efetuar o pagamento 

de indenização/taxa de ocupação/perdas e danos segundo critérios 

utilizados e adotados na região de Caceres para arrendamento de 

propriedades rurais, levando em consideração a capacidade de 

apascentamento da propriedade (...)e) na RECONVENÇÃO fica rejeitado o 

pedido de declaração da prescrição aquisitiva dos imóveis.(...)EM 

RELAÇÃO A AÇÃO DE USUCAPIÃO (código 225211):- INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL na forma do art. 330, III do Código de Processo Civil, 

razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO na forma do art. 485, I também do Código de Processo Civil. (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 210179 Nr: 10172-44.2016.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASÔ CANDIDO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA MARIA FERREIRA CARDOSO, ELPIDIO 

MAGALHÃES PINA, SAULO MAGALHÃES PINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791, MANOEL ALVARES DE CAMPOS - OAB:1127 -A

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência agendada para o dia 08/10/2018 às 15hs a 

realizar-se no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148324 Nr: 6800-29.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GARCIA DE LIMA, ALZIRA LOPES 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime a Parte Autora na pessoa de seu advogado para acostar aos autos 

o atual endereço do Requerido, a fim de possibilitar sua a Intimação acerca 

dos atos processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 225211 Nr: 10819-05.2017.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO STRIQUER, MATILDE PEDOTI 

STRINQUER, GERALDO STRIQUER, JESUEL PEDRO CASSAPULA, MARIA 

BRASÃO CASSAPULA, BERENICE MORGUETH STRINQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL na forma do art. 330, III do Código de 

Processo Civil, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, I também do Código de 

Processo Civil. Como não foi dado processamento à inicial, não há que se 

falar em imposição de honorários de sucumbência. Custas já recolhidas. P. 

R. I. Seguem impressas duas vias originais desta sentença, a fim de que 

sejam incorporadas aos processos sobre os quais produzirá efeitos, 

quais sejam, o de código 132795 e 225211. Decorrido o prazo recursal, 

aguarde-se o implemento da fase de liquidação tal como dispõe o art. 509, 

I e II do Código de Processo Civil. Concomitante a intimação das partes 

sobre o inteiro teor da decisão, expeça-se mandado para intimação 

pessoal do Requerido/Reconvinte para desocupação do imóvel, no prazo 

de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150234 Nr: 8967-19.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE TAUGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

Por um lado temos o Executado citado por edital e por outro temos o 

exequente que não demonstra uma conduta ativa em corresponder com o 

despacho de fls. 124

Conforme já deliberado no despacho acima citado, foi realizado quebra de 

sigilo fiscal entre outras medidas como penhora online. Não obstante 

realizada busca pelo Renajud foram encontrados veículos e a parte autora 

não manifestou sobre o resultado. Intimado a manifestar sobre as 

diligencias perante o Cartório em busca de imóveis o mesmo se manteve 

omisso.

 Isto posto, por não promover o regular andamento do feito, e ausente 

indicação de bens, determino o arquivamento do feito sem baixa.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 12401 Nr: 2003-30.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RENATA DA ROSA REDEZ, FLAVIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NESTOR JOSÉ DA SILVA FILHO, 

FERNANDA GRASSANI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, ATILA SILVA GATTASS - OAB:2308/MT, JOSÉ RENATO DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, LUIS CARNEIRO JUNIOR - OAB:12382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 Vistos, etc...

Compulsando os autos, verifica-se que após o desarquivamento do feito a 

parte deixou transcorrer in albis o prazo para promover o regular 

andamento do feito mesmo após dilação de prazo conforme despacho de 

fls. 748.

Isto posto, por não promover o andamento necessário determino o retorno 

dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 62886 Nr: 456-08.2007.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR MARIANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EMIDIO DANTAS - 

OAB:3540, LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7400/MT, MILTON 

MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 Vistos, etc.

Defiro a liberação da caução fls. 29 em favor do Requerente na conta 

indicada em petição retro.

Intime-se. Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 197447 Nr: 1945-65.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CLAUDINO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARLOS DE ARRUDA, EVANIL 

DA COSTA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO CUNHA - OAB:14008, 

WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA, proposta por VERA LÚCIA CLAUDINO DE ARRUDA em desfavor 

de SEBASTIÃO CARLOS DE ARRUDA e EVANIL DA COSTA ARRUDA.

 Tramitando regularmente o feito, as partes noticiaram a composição de 

acordo realizada em fls. 212/217.

Analisando os termos e condições do referido acordo, não vislumbro 

qualquer vício impeditivo da sua homologação.

Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado 

entre as partes, acostado em fls. 212/217, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos.

Defiro a suspensão do processo, pelo prazo solicitado. Após transcorrer 

o prazo intime-se as partes para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias se 

o acordo restou concretizado.

Obtendo a manifestação, retorne concluso para proceder com a extinção 

ou outras medidas cabíveis.

Retifique a autuação e registros para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 66292 Nr: 3765-37.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRINÉIA SOFIA, MIRINÉIA SOFIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 
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OAB:3523-A/MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a informação de que o bem penhorado nestes autos e 

objeto do leilão agendado (fl. 172) teria sido arrematado no processo 

trabalhista de nº 00844.2008.031.23.00-9, determino o cancelamento do 

leilão designado para esta data (05/09/2018), ou, já tendo sido realizado 

em razão do horário agendado (10 e 13 horas), ficam obstados, por ora, 

os procedimentos para arrematação do bem até ulterior decisão deste 

Juízo.

 Sendo assim, nos termos dos arts. 9º e 10º do CPC, manifestem-se as 

partes requerendo o que entenderem pertinente no prazo de 15 (quinze) 

dias, tendo em vista a suposta arrematação do imóvel em processo 

diverso (fls. 183/184).

 Após, novamente conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 180042 Nr: 2278-51.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENA LINA BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei pesquisa na conta única e não conta vinculação de qualquer 

valor aos autos.

Reitere o ofício de fls. 68, com às advertências legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 131975 Nr: 673-12.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABY-MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA ME, 

EDMARA DE GODOY, ELIETE DE GODOY ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Vistos, etc.

Conforme já deliberando em despachos anteriores tais pedidos já foram 

atendidos e a menos que a parte demostre estar buscando outros meios 

fica sobrestado a apreciação destes pedidos.

Isto posto, determino o arquivamento do feito sem baixa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 196156 Nr: 1160-06.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO VITORINO BORGES

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme já deliberado em despacho anterior cabe à parte Exequente 

diligenciar identificar os herdeiros necessários e promover o regular 

andamento do feito consistente em citar e indicar bens passíveis de 

penhora.

Desta forma indefiro o pedido retro e anoto prazo de 15 dias para que o 

Exequente postule a citação do espólio, sob pena de extinção.

Desde já ante a notícia da existência de bens, deverá a parte Exequente 

proceder a pesquisa nos órgãos competentes, inclusive se alguma 

pessoa esta recebendo algum benefício previdenciário, eis que o 

Executado era aposentado. Fixo prazo de 30 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003501-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO HAYASHIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (AUDIÊNCIA 

DESIGNADA) JUSTIÇA GRATUITA SETOR – 03 Expedido por ordem do MM. 

Juiz Substituto RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do 

processo: Processo: 1003501-17.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 

233.750,82; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: ADILSON LOPES 

DE SOUZA Parte Ré: MARCOS ANTONIO HAYASHIDA Pessoa a ser citada 

Nome: MARCOS ANTONIO HAYASHIDA Endereço: Avenida Talhamares, 

366, Vila Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADES: 1) – 

Proceder à CITAÇÃO da PARTE REQUERIDA, acima qualificada, em 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, 

cuja cópia segue anexa, como parte integrante deste mandado, para 

responder à ação, no prazo legal ou conforme o teor da 

decisão/despacho abaixo transcrita; 2) – Realizar a INTIMAÇÃO da PARTE 

REQUERIDA, com o intuito de que compareça na AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 DE OUTUBRO DE 2018 às 

13H00MIN, que será realizada na SALA DE AUDIÊNCIAS DA 3ª VARA 

CÍVEL no FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES/MT. DECISÃO/DESPACHO: 

"Vistos, etc... Defiro provisoriamente a gratuidade da justiça. Proceda 

Escrivaria com a alteração dos registros quanto ao polo passivo da ação 

para Marcos Antônio Sobrinho. Cite-se e intime-se o Requerido para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhado de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 do CPC, a audiência 

deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa 

somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa por 

ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário.". ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para responder a 

ação é de 15 dias, contados da data da juntada deste mandado aos autos. 

Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes com 

procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública; Fazenda Pública ou Ministério Público; B) - Não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 

344, do CPC); C) O requerido deverá comparecer na audiência designada, 

preferencialmente acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 

250, do CPC). Peças que acompanham o presente Mandado: Inicial, 

despacho. 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES, 6 de setembro de 2018. GLEICE 

MARIA CASTRILLON Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005167-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LINDAMEIRE FARIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o Estado de Mato Grosso, no 

qual se se atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Por se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 

(sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, 

é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior Tribunal de 

Justiça: Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0215486-8 Relator(a): Ministro 

HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Data 

do Julgamento: 17/11/2015 Data da Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA INFRALEGAL. INVIABILIDADE. 

REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

Hipótese em que o Tribunal local consignou que, em conformidade com o 

art. 2º da Lei 12.153/2009 e as Resoluções 887/2011-Comag, 

925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é competência absoluta dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, cujo valor não exceda 60 salários mínimos". Pelo exposto nos 

autos, DECIDO: (a) Forte no art. 2.º da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 31 de agosto de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos 

que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005321-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY NILSON DE SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o Estado de Mato Grosso, no 

qual se se atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada 

até 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 

12.153/2009, é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior 

Tribunal de Justiça: Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0215486-8 

Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador: T2 - 

SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 17/11/2015 Data da 

Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 

DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA 

INFRALEGAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local 

consignou que, em conformidade com o art. 2º da Lei 12.153/2009 e as 

Resoluções 887/2011-Comag, 925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é 

competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 60 

salários mínimos". Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Forte no art. 2.º da 

Lei n.º 12.153/2009, declino o feito em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 05 de setembro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem 

necessários no PJE deverão ser produzidos no editor interno do sistema e 

assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução 

n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005247-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANIEL FERRAZ BUHLER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAVEL SERVICOS LTDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para comprovar nos autos o 

recolhimento das custas no valor de R$ 1.077,96 (um mil, setenta e sete 

reais e noventa e seis centavos), ou demonstrar a impossibilidade de 

fazê-lo, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 04 de setembro de 2018. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se 

fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor de texto 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004056-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM (ADVOGADO(A))

NATALIA GENTIL LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para comprovar nos autos o 

recolhimento das custas no valor de R$ 978,47 (novecentos e setenta e 

oito reais e quarenta e sete centavos), ou demonstrar a impossibilidade de 

fazê-lo, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 04 de setembro de 2018. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se 

fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor de texto 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005267-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

IVANDA MARIA CORBELINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o DETRAN, no qual se se 

atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários mínimos. Por 

se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 (sessenta) salários 

mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, é de se 

reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça: 

Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0215486-8 Relator(a): Ministro 

HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Data 

do Julgamento: 17/11/2015 Data da Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA INFRALEGAL. INVIABILIDADE. 

REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

Hipótese em que o Tribunal local consignou que, em conformidade com o 

art. 2º da Lei 12.153/2009 e as Resoluções 887/2011-Comag, 

925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é competência absoluta dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, cujo valor não exceda 60 salários mínimos". Pelo exposto nos 

autos, DECIDO: (a) Forte no art. 2.º da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 03 de setembro de 2018. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais 

atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72584 Nr: 10023-63.2007.811.0006
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA FATIMA GONÇALVES ATALA RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Triana Gonçalves Ramires - 

OAB:22759/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES contra TÂNIA FÁTIMA GONÇALVES ATALA 

RAMIRES na qual há informações nos autos do pagamento da dívida na via 

administrativa (fls. 57/58).

Manifestação da parte autora (fl. 56).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Em primeiro, promova a liberação de todas as contrições de veículos 

efetivadas nos autos (fl. 44);

b) Após, JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

base no art. 924, II, do CPC/15;

c) Sem custas e honorários, na forma da lei;

d) Transitada em julgado, ao arquivo;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 224330 Nr: 10187-76.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAMORE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

Patrícia Alvares de Oliveira - OAB:20.479, ROSELENE ANUNCIAÇÃO 

MENDES DE OLIVEIRA - OAB:17185/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I.ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte 

requerida, dando-lhes provimento e, via de consequência, na parte 

dispositiva da sentença, passar a ter a seguinte redação: "a) JULGAR 

PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil de 2015, para: (I) condenar o INSS a CONCEDER o benefício 

previdenciário de auxílio doença, no valor de 91% do salário de benefício, 

em favor de JOSÉ MAMORE FERREIRA, com início do benefício (DIB) em 

16/06/2016, implantação (DIP) na data da sentença e cessação em 

15/09/2017; (II) com a sua devida submissão a programa de readaptação 

profissional ofertado pela ré; e (III) os valores pretéritos devem ser 

atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs 

4.425/DF e 4.357/DF; e ";II.Restituam-se os prazos. Intimem-se todos. III.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 182659 Nr: 3843-50.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSEMIRO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENQUADRAMENTO) C/C 

COBRANÇÃ DE PROVENTOS SUPRIMIDOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CASSEMIRO 

FERREIRA MENDES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual pleiteia 

o enquadramento no cargo de agente de desenvolvimento econômico e 

social e, consequentemente, a remuneração respectiva.

 O autor sustenta que é servidor público do Estado de Mato Grosso, 

admitido para exercer a função de trabalhador Ref. 01 em 01/10/1973, 

pelo regime celetista no Departamento de Estradas e Rodagem do Estado 

(DERMAT), enquadrado posteriormente, em 31/03/1981, na função de 

operador de máquinas pesadas (Dec. nº 927/1981).

Aduz que em 15/10/1990 o regime jurídico celetista foi alterado para 

estatutário, em razão da Lei nº 5.624/90 e LC nº 04/90.

Em 16/01/1992, a DERMAT foi extinta através da LC nº 13 de 1992 sendo 

criado o Departamento de Viação e Obras Públicas (DVOP) em 22/01/1992 

(Dec. Lei nº 1.171/92), mesmo com a mudança, o requerente permaneceu 

laborando como operador de máquinas rodoviárias.

O demandante foi enquadrado, em 10/12/2001 no cargo de Auxiliar de 

Desenvolvimento Econômico e Social (Classe A, Nível 10) por meio da Lei 

nº 7.554/01, cuja remuneração seria de R$ 1.448,94 para os servidores 

com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Segundo ele, a referida Lei nº 7.554/01 sofreu diversas alterações, sendo 

a primeira dada pela Lei nº 10.047 de 06/01/2014 (que alterou a função de 

operador de máquinas para o cargo de Agente de Desenvolvimento 

Econômico e Social), a segunda ocorreu com a Lei nº 10.050 de 

07/01/2014 que alterou os subsídios da carreira.

 Com isso, consoante alega, a partir da segunda alteração, estaria 

enquadrado no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico com 

subsídios, de acordo com a classe, no valor de R$ 6.029,70.

Entretanto, afirma que não foi devidamente readequado conforme disposto 

nas alterações legislativas.

E mais, assevera que houve a edição de uma terceira Lei, qual seja, Lei nº 

10.177 de 05/11/2014 que teve por objeto a Criação da Carreira dos 

Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social que modificou o 

cargo de Agende de Desenvolvimento Econômico e Social para ser 

denominado de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.

 Com a referida norma, o Autor, que não possui Nível Superior completo, 

requisito para ocupação do cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Econômico e Social, foi enquadrado na função de Apoio de 

Desenvolvimento Social (nível fundamental), o que, segundo expõe, não 

condiz com o que é seu por imposição legal, visto que a sua carreira já 

estava criada pela Lei nº 7.554/01.

Menciona por fim, que tal enquadramento foi indevido, pois o cargo de 

Apoio, pela nova Lei, é derivado do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento, 

que nos moldes das alterações realizadas, o autor já não mais pertencia. 

(fls.05/41).

Documentos iniciais às fls. 43/283.

Despacho inicial à fl. 284.

Contestação às fls. 295/300.

Impugnação às fls. 302/319.

Decisão declinando a competência para a Justiça do Trabalho às fls. 

322/323.

O juízo laboral, suscitou conflito negativo de competência às fls. 329/330.

Decisão do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a competência 

deste juízo para atuar no feito à fl. 332.

Documentos relativos à vida funcional do autor fornecidos pelo requerido 

Estado de Mato Grosso às fls. 335/353, 355/366.

Manifestação do autor às fls. 368/369 e 371.

O Estado de Mato Grosso se manifestou às fls. 372/381.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Em primeiro, tendo as partes pugnado pelo julgamento antecipado da lide, 

manifestando o desinteresse em produzir provas, impõe-se o julgamento 

antecipado do mérito com base no artigo 355, I, do CPC.

Versam os autos sobre pedido de enquadramento do requerente no cargo 

de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, na jornada de 

40(quarenta) horas semanais, em cumprimento à Lei n. 10.047/2014, com 

efeitos desde 01/01/2014 ou, subsidiariamente, o enquadramento do autor 

em cargo correspondente ao seu grau de escolaridade e acúmulo de 

horas em curso de capacitação.

Dos autos, a situação jurídica do requerente é a seguinte:

 1. Enquadrado como Op. De Máquina Rod. III – Faixa C, a partir de 

07/07/1983, de acordo com a Lei 4573/83 (com salário mensal de 

Cr$115.240,00);

2. Enquadrado como Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, 

Classe- A, nível 10, com o subsídio com a carga horária de 30(trinta) 

horas, no valor de R$356,97, a partir de 01/12/2001;

3. Enquadrado no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e 
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Social na classe “B”, nível 10, em regime de 40 horas, a partir de 

22/04/2002;

4. Progredido para Classe “c” a partir de 19/07/2005;

5. Enquadrado no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e 

Social, para classe “C”, a partir de 01/10/2010;

6. Concedido progressão vertical ao servidor, Auxiliar de Desenvolvimento 

Econômico e Social, para o nível 12, a partir de 01/10/2010;

7. Transposição de cargo para Apoio de Desenvolvimento Econômico e 

Social, D-012, a partir de 05/11/2014;

8. Aposentado por Tempo de Contribuição, no cargo de Apoio de 

Desenvolvimento Econômico e Social L10177/14 D-012, em 01/12/2015.

Da ficha funcional do autor, nota-se que, dentre as mudanças apontadas, 

o cargo do autor passou pelas seguintes nomenclaturas: I) “Operador de 

Máquina Rod.; II) Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social e, por 

último; III) Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social.

A controvérsia instaurada nos autos é quanto ao enquadramento do autor 

no cargo de AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

A Lei 7.554/01, que dispôs sobre a criação da Carreira dos Profissionais 

do Desenvolvimento Econômico e Social, criou os cargos de TÉCNICO de 

Desenvolvimento Econômico e Social, AGENTE de Desenvolvimento 

Econômico e Social e AUXILIAR de Desenvolvimento Econômico e Social.

 Aos cargos supra, foram atribuídos, respectivamente, os níveis superior, 

médio e fundamental de ensino, sendo que o autor enquadrou-se no cargo 

de AUXILIAR de Desenvolvimento Econômico e Social, conforme Anexo II 

da referida Lei e ficha financeira acostada aos autos.

Com o advento da Lei n. 10.047, de 06 de janeiro de 2014, que alterou a 

redação da Lei n. 7.554/01, a função de Operador de Máquinas Pesadas, 

que inicialmente havia sido enquadrada no cargo de Auxiliar de 

Desenvolvimento Econômico e Social foi expressamente transferida ao 

cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, com efeitos a 

partir de 1º de janeiro de 2014.

 Ocorre que, no momento de entrada em vigor da Lei n. 10.047/2014, a 

carreira do autor já estava reestruturada no cargo de Auxiliar de DES, 

desde 2001, em virtude do seu nível de escolaridade (fundamental).

Noutros termos, a alteração legislativa ocorrida em 2014 não se aplica ao 

autor, vez que este já se encontrava com a carreira reestruturada no 

cargo relativo ao seu nível de escolaridade, não podendo à evidência 

mudar de cargo sem atender à exigência legal (nível médio).

Muito embora o cargo de Operador de Máquinas Pesadas tenha sido 

enquadrado posteriormente na categoria de “Agente de DES”, nota-se que 

o nível de escolaridade para esta categoria não foi alterado.

O autor permaneceu, portanto, no cargo de AUXILIAR de 

Desenvolvimento.

A Lei n. 10.177, de 05 de novembro de 2014, no entanto, alterou a Lei n. 

7.554/01, transmutando a denominação dos cargos:

 “Art. 7º O cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social 

passa a ser denominado Técnico de Desenvolvimento Econômico e 

Social”.

“Art. 8º O cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social passa 

a ser denominado Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social”.

Pari passu, o autor, que até o advento da Lei n. 10.177/2014 estaria 

enquadrado no cargo de AUXILIAR de Desenvolvimento Econômico e 

Social, e, em razão da sua escolaridade, com o advento da Lei n. 

10.177/2014, passaria então ao cargo de APOIO de Desenvolvimento 

Econômico e Social.

 Neste sentido, a reclamação do autor no que tange ao enquadramento no 

cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico Social de forma 

retroativa, por meio da aplicação da Lei 10.047/2014 se revela impossível.

A reestruturação da carreira do postulante ao cargo de Auxiliar de DES 

ocorreu em 2001, pela Lei n. 7554, deixando a categoria de “Operador de 

Máquinas Pesadas” e passando então à categoria de “Auxiliar de DES”.

A inclusão posterior (13 anos após a reestruturação da sua carreira) do 

cargo de Op. de máquinas pesadas (ao qual já não pertencia mais) ao 

cargo de Agente de DES em nada altera a situação jurídica do autor.

Isso porque o cargo de Op. de máquinas pesadas era de nível 

fundamental, do mesmo modo que o de Auxiliar de DES.

 A inclusão do cargo de Op. de máquinas pesadas no cargo de AGENTE 

de DES, conforme pretendido seria juridicamente impossível, já que este 

exige nível médio, requisito notoriamente não preenchido pelo postulante.

 Desse modo, o autor encontra-se lotado corretamente na categoria de 

AUXILIAR de DES (de 2001 até novembro/2014), quando então passou 

para o cargo de APOIO, também em razão do seu nível de escolaridade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AGENTE PENITENCIÁRIO DE NÍVEL MÉDIO - 

PLEITO DE EQUIPARAÇÃO COM NÍVEL SUPERIOR - REENQUADRAMENTO 

DO CARGO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 472/2009 - PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA/IGUALDADE NÃO APLICÁVEL. STF - SÚMULA VINCULANTE 37: 

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. AÇÃO 

PROPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - AGENTES 

PENITENCIÁRIOS E AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO - 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PROMOVIDA PELA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 472/2009 - NORMA QUE PASSOU A 

EXIGIR CURSO SUPERIOR PARA O PROVIMENTO DE TAIS CARGOS - 

ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES JÁ INTEGRANTES DO QUADRO DE 

PESSOAL DO ESTADO EM CONFORMIDADE COM O CRITÉRIO DE 

ESCOLARIDADE EXIGIDO ANTERIORMENTE (NÍVEL 1), SEM REDUÇÃO 

REMUNERATÓRIA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO MAIS ELEVADA 

(NÍVEL 2) PARA OS SERVIDORES ADMITIDOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 472/2009 - PRETENSÃO DOS AUTORES 

DE PERCEBER VENCIMENTOS NESSE MESMO PATAMAR - 

IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME 

JURÍDICO - ISONOMIA PRESERVADA - TRATAMENTO DIFERENCIADO 

DISPENSADO A SERVIDORES COM NÍVEL DE CONHECIMENTO MAIS 

ELEVADO - SENTENÇA MANTIDA NESTE PARTICULAR. (TJ-SC - RI: 

0 3 0 9 2 2 1 9 4 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 3  C a p i t a l  -  N o r t e  d a  I l h a 

0309221-94.2015.8.24.0023, Relator: Margani de Mello, Data de 

Julgamento: 31/08/2017, Oitava Turma de Recursos - Capital).

 Ademais, resta inaplicável o contido na Lei n. 10.047/2014 em razão da 

retirada desta lei do mundo jurídico ainda no ano de 2014, visto que 

alterada a denominação dos cargos, conforme acima mencionado.

Mencione-se que o cargo de AGENTE de DES, conforme dito alhures, foi 

transmutado para o cargo de TÉCNICO de Desenvolvimento Econômico e 

Social. Entretanto, ao que se depreende dos autos, o autor não preenchia 

os requisitos para investidura em quaisquer dos cargos, nomeadamente 

ensino médio (AGENTE) e superior (TÉCNICO), e, portanto, corretamente 

foi enquadrado no cargo de Apoio de DES.

Nesse sentido, a vida funcional do requerente seguiu, após as alterações 

da Lei 7554/01, com o enquadramento no cargo de Auxiliar de 

Desenvolvimento Econômico e Social e relativamente a este cargo foram 

concedidas as progressões na carreira.

O documento que discrimina a vida funcional do autor (fls. 146/159), 

fornecido pelo setor de Gestão de Pessoas da Secretaria Adjunta de 

Administração sistêmica do Estado de Mato Grosso, atualizada até 

março/2015, dá conta do enquadramento do autor na Classe “C”, nível 10.

Ainda, a certidão de vida funcional acostada às fls. 361/364 consta como 

referência “D-012”.

De todo modo, a classe e o nível supra são relativos ao cargo de Auxiliar 

de Desenvolvimento Econômico e Social, tendo sido galgados nos termos 

do insculpido na Lei de referência.

 É correto afirmar que o autor, caso estivesse enquadrado no cargo de 

Agente de Desenvolvimento Econômico e Social (nomenclatura dada pela 

Lei 10.047/2014) por certo não estaria na mesma classe e nível atuais.

 A título de exemplo, o cargo de Agente requer para o seu nível “C” 

diploma em curso de nível superior, requisito que, nos próprios termos da 

inicial, não estaria preenchido.

Nos termos do art. 14, inciso II, da Lei n. 7554/01, “os servidores 

declarados estáveis no Serviço Público Estadual, nos termos do art. 19 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, 

serão designados para o exercício de funções referentes aos cargos 

criados nesta lei, obedecidas as exigências e requisitos pertinentes aos 

cargos”.

Com efeito, o autor não comprovou nos autos que preenche os requisitos 

para ser enquadrado no cargo de Agente de DES.

Mencione-se que este Juízo promoveu diligências (fls. 333) a fim de 

buscar junto ao Estado de Mato Grosso a íntegra do processo 

administrativo de reenquadramento mencionado à inicial, sem, contudo, 

obter o êxito pretendido. Os documentos carreados também se mostraram 

insuficientes à solução da controvérsia.

Não se tem notícia nos autos a respeito das razões para o não 

enquadramento do autor no cargo de Agende de DES, do mesmo modo 

que não se sabe se o autor de fato preenche os requisitos legais para 

tanto e não cabe a este Juízo promover a aplicação de Lei sem os dados 

necessários à análise do caso concreto.
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Desse modo, o enquadramento como pretendido nos autos, revela-se 

impossível.

É certo que o ônus de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito 

recai sobre a parte Autora, nos termos do art. 373, I, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Se a parte autora não logrou êxito em demonstrar que fazia jus, à época 

da Lei 10.047/2014, ao seu enquadramento no cargo de Agende de DES, 

não se revela cabível ao Judiciário fazê-lo.

Ademais, note-se que o seu enquadramento de maneira retroativa ao 

cargo de Agente de DES esbarraria nas progressões já galgadas no 

cargo de Auxiliar de DES.

Noutros termos, soa desarrazoado a defesa do direito adquirido quanto às 

progressões (classe e nível – D-012), vez que o reenquadramento 

implicaria necessariamente na retroação salarial ao patamar inicial, para 

então, após o reenquadramento no cargo de Agente de DES aplicar as 

progressões relativas ao novo cargo, conforme determina a lei, em virtude 

do princípio da irredutibilidade de subsídios.

Ainda, não há que se falar em direito adquirido quanto a regime jurídico.

Isso porque, a jurisprudência é fartíssima no sentido de que não há direito 

adquirido a um dado regime jurídico, como faz parecer aos autos.

 Essa é a jurisprudência que vem sido externada há décadas pelo 

Supremo Tribunal Federal. Colha-se do aresto:

 EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FIXAÇÃO DE 

SUBSÍDIOS. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO TOTAL. DIREITO 

ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, 

ante a ausência de direito adquirido a regime jurídico, é legítimo que lei 

superveniente modifique a composição dos vencimentos dos servidores 

públicos, desde que não haja decesso remuneratório. II – Agravo 

regimental improvido. (RE n. 597.838-AgR, Relator o Ministro Ricardo 

Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 24.2.11).

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 88/2009, QUE DISPÕE SOBRE A JORNADA DE 

TRABALHO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CONSTATADO O DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EM INVALIDAR OS EFEITOS 

CONCRETOS DA RESOLUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. 

ENUNCIADO DA SÚMULA 266 DO STF. O SERVIDOR PÚBLICO NÃO TEM 

DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, O QUE, CONSEQUENTEMENTE, 

SIGNIFICA QUE NÃO HÁ VIOLAÇÃO A DIREITO QUANDO SE ALTERA A 

JORNADA DE TRABALHO ANTERIORMENTE FIXADA. AGRAVO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (STF - MS: 28433 PB, Relator: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 05/08/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 

PUBLIC 15-08-2014).

 Ainda, entende o STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME 

JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte e 

do Supremo Tribunal Federal, não há falar em direito adquirido a regime 

jurídico, desde que observada a proteção constitucional à irredutibilidade 

de vencimentos. 2. Assim, a lei nova pode regular as relações jurídicas 

com a Administração Pública, extingüindo, reduzindo ou criando 

vantagens, bem como determinando reenquadramentos, transformações 

ou reclassificações. 3. As sentenças judiciais, notadamente as que tratam 

de relações jurídicas com efeitos prospectivos, têm sua eficácia temporal 

vinculada à cláusula rebus sic stantibus. 4. Vale dizer, a força vinculativa 

das decisões judiciais apenas permanece enquanto se mantiverem 

íntegras as situações de fato e de direito existentes no momento de sua 

prolação. 5. A superveniente alteração do estado de direito decorrente da 

atividade normativa do Poder Legislativo quanto a fatos futuros não implica 

em ofensa à coisa julgada. 6. Agravo regimental improvido." Superior 

Tribunal de Justiça Revista Eletrônica de Jurisprudência Brasília (DF), 13 

de dezembro de 2000 (data do julgamento) RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 46.260 - RN (2014/0207239-7) RELATOR : MINISTRO 

MAURO CAMPBELL MARQUES.

Ainda, não sendo procedente o pedido principal não há que se falar em 

dano moral, conforme pretendido à exordial.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;

a) Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 98 

CPC/2015;

b) Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do 

CPC/15;

c) Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83835 Nr: 10332-50.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

83835 §!)GD¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10332-50.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

CITANDO(A, S): Executados(as): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA, CPF: 

17114837100, RG: 288736 SSP MT Filiação: Balbino Candido da Silva e 

Maria Fermina da Silva, data de nascimento: 14/06/1957, brasileiro(a), 

casado(a), téc. eletronica

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.299,39

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 223/2008, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 4 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 141084 Nr: 10744-73.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNO-BOAT LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

141084 §!/+u¨
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EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10744-73.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): TECNO-BOAT LTDA-ME

CITANDO(A, S): Executados(as): TECNO-BOAT LTDA-ME, CNPJ: 

01312303000102

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.951,74

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pela Fazenda Pública acima apontada, em desfavor 

do(a) Executado(a), acima qualificado(a), com base na CDA N. 1715/2011, 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 5 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 211002 Nr: 98-91.2017.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DIAS DE SOUZA, VALTER DIAS DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

211002 §!6+#¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 98-91.2017.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): VALTER DIAS DE SOUZA e VALTER DIAS DE SOUZA

CITANDO(A, S): Executados(as): VALTER DIAS DE SOUZA, CNPJ: 

05843309000167, e Executados(as): VALTER DIAS DE SOUZA, CPF: 

32214316191

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/01/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 196.950,24

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pela Fazenda Pública acima apontada, em desfavor 

do(a) Executado(a), acima qualificado(a), com base na CDA N. 

201411172, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 5 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82459 Nr: 8929-46.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE DUTRA & REZENDE LTDA, HELEN 

SIMONE REZENDE, MERCEDES REZENDE DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 12.07.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154162 Nr: 1545-56.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSY GARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que às 15h03min desta tarde, compareceu no balcão desta 

Secretaria a Requerente, portando seus respectivos documentos 

pessoais, a fim de informar os dados bancários em que pretende receber 

seu crédito, como sendo os seguintes: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

AGÊNCIA 0870, CONTA CORRENTE 3651-9, de sua própria titularidade. 

Por ser ato de expressão da verdade, ao final a este subscreve, levando 

uma cópia da presente certidão consigo. Em ato contínuo, INTIMO o seu 

advogado, via DJE/MT, para que fique ciente do teor desta e, no prazo de 

05 dias, requeira o que entender pertinente antes dos autos serem 

levados à conclusão do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 166082 Nr: 3127-57.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENA MAZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 Certifico que o movimento "Certidão", de 02/03/2018, foi disponibilizado no 

DJE nº 10213, de 08/03/2018 e publicado no dia 09/03/2018, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações: ANDREI TEIXEIRA 
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COSTA TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 

MT, representando o polo ativo. CERTIFICO que a sentença proferida às 

fls. 207/209 TRANSITOU EM JULGADO, assim, impulsiono os autos 

intimando a parte autora, por meio de seu advogado, para que requeira o 

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

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148258 Nr: 6722-35.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA VIRGINIA WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - 

OAB:9700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 31.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 103516 Nr: 8615-32.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 19.07.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 218191 Nr: 5719-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINO PIRELLI, SANDRA MARINA SEBALHO PIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, MARCELINA DE FATIMA 

BRAGA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:, EDUARDO 

SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO os Embargantes 

para que, no prazo de 05 dias, acoste aos autos o comprovante de 

recolhimento da guia de diligências do Oficial de Justiça referente ao 

mandado de citação dos Embargados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 231719 Nr: 2241-19.2018.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA JITIAKO LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, considerando a carta precatória para citação devolvida 

(fls. 57/58), juntada nos autos em 03/07/2014, a contestação de fls. 73/95 

é intempestiva, contudo, considerando o declínio de competência para 

esta Comarca e a ciência da UNEMAT do recebimento dos autos em 

11/07/2018, a referida contestação é tempestiva. Assim, amparada pelo 

artigo art. 152, VI, do NCPC, impulsiono os autos INTIMANDO a parte autora 

para, querendo, impugnar.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 87602 Nr: 3094-43.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA - ME, 

VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

EVELIN MARA CACERES DAN - OAB:11868, PAULA MARCIA CACERES 

DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 31.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 131107 Nr: 9792-31.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR GONÇALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

131107 §!.,(¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9792-31.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): OSMAR GONÇALVES BORGES

CITANDO(A, S): Executados(as): OSMAR GONÇALVES BORGES, CPF: 

03208708168, RG: 154.636 SSP GO Filiação: Antonio Gonçalves Borges e 

Elosia Eloisa da Silva, data de nascimento: 22/05/1942, brasileiro(a), 

natural de Itumbiara-MG, casado(a), pescador

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/12/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.917,64

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 91 de 779



o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pela Fazenda Pública acima apontada, em desfavor 

do(a) Executado(a), acima qualificado(a), com base na CDA N. 381/2010, 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 5 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97331 Nr: 2399-55.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICHIO GODOY & CIA LTDA, LUIZ PÉRCIO 

NICHIO GODOY, ANTONIO CARLOS NICHIO GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97331 §!*j@¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2399-55.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): NICHIO GODOY & CIA LTDA e LUIZ PÉRCIO NICHIO 

GODOY e ANTONIO CARLOS NICHIO GODOY

CITANDO(A, S): Executados(as): ANTONIO CARLOS NICHIO GODOY, CPF: 

24165646172, RG: 93292557 SSP SP Filiação: Antonio Godoy Lopes e 

Alzira Nichio Godoy, data de nascimento: 01/01/1960, brasileiro(a), natural 

de Fernandopolis-SP, separado(a) judicialmente

 Executados(as): LUIZ PÉRCIO NICHIO GODOY, CPF: 32794800191 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), pecuarista

Executados(as): NICHIO GODOY & CIA LTDA, CNPJ: 

03266563000114Inscrição Estadual: 13.188.613-4

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 30.441,60

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pela Fazenda Pública acima apontada, em desfavor 

do(a) Executado(a), acima qualificado(a), com base na CDA N. 20096658, 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 5 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140821 Nr: 10474-49.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUTH AMERICAN VENEERS-COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

140821 §!/)6¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10474-49.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): SOUTH AMERICAN VENEERS-COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

CITANDO(A, S): Executados(as): SOUTH AMERICAN VENEERS-COMÉRCIO 

DE MADEIRAS LTDA, CNPJ: 03044010000206

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 9.465,42

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pela Fazenda Pública acima apontada, em desfavor 

do(a) Executado(a), acima qualificado(a), com base na CDA N. 1574/2011, 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 5 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 231719 Nr: 2241-19.2018.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA JITIAKO LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, considerando a juntada da Carta Precatória de citação em 

03/07/2014 (fls. 56/58), TRANSCORREU O PRAZO para resposta, assim, a 

contestação de fls. 73/78 É INTEMPESTIVA. Em ato contínuo, amparada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 92 de 779



pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos INTIMANDO A 

PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, para especificar as provas, 

conforme decisão de fls. 71/72, no prazo de 10 (dez) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 230941 Nr: 1748-42.2018.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA BORGES LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, considerando a juntada do Mandado de citação em 

12/01/2015 (fls. 65/66), TRANSCORREU O PRAZO para resposta, assim, a 

contestação de fls. 75/79 É INTEMPESTIVA. Em ato contínuo, amparada 

pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos INTIMANDO A 

PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, para especificar as provas, 

conforme decisão de fls. 73/74, no prazo de 10 (dez) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 160766 Nr: 8582-37.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MIGUEL DA SILVA PAULA, MARLENE 

DAS GRAÇAS FORNANCIARI TEIXEIRA, OURIVES PUBLICIDADES E 

EVENTOS LTDA, BASSIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO-ME, 

CASSIO VALERIO ALVES SIQUEIRA, ROSANA MARIA BASSO, 

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES, VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FORNANCIARI 

WOLSKI - OAB:15.514/MT, BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - 

OAB:14.876 MT, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - OAB:4848 MT, 

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 MT

 CERTIFICO que não houve publicação da decisão de fls. 883/884 em nome 

do advogado da pessoa jurídica Bassique Comércio e Serviços de 

Locação-ME, assim, tendo em vista que foi ainda constituído novo patrono 

às fls. 891, amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, encaminho 

novamente para publicação a decisão mencionada a fim de que seja 

aberto prazo à parte.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 160766 Nr: 8582-37.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MIGUEL DA SILVA PAULA, MARLENE 

DAS GRAÇAS FORNANCIARI TEIXEIRA, OURIVES PUBLICIDADES E 

EVENTOS LTDA, BASSIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO-ME, 

CASSIO VALERIO ALVES SIQUEIRA, ROSANA MARIA BASSO, 

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES, VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FORNANCIARI 

WOLSKI - OAB:15.514/MT, BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - 

OAB:14.876 MT, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - OAB:4848 MT, 

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 MT

 Vistos, etc.

Em primeiro, decreto a revelia da Empresa Ourives Publicidade e Eventos 

LTDA., já que devidamente citada não apresentou contestação. (fl. 875).

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva:

a) Intimem-se as partes para, especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

d) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes 

satisfaçam com o estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de 

preclusão, bem como para o autor junte o novo instrumento procuratório;

e) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos;

f) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 68279 Nr: 5740-94.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAISIR MAHMUDO KARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Requerido, via 

DJE/MT, através de sua advogada, para que, no prazo de 15 dias, 

requeira o que entender pertinente, considerando que o seu recurso foi 

provido e que, até o momento, o Autor da Ação nada requereu.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FARIAS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/10/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

FERNANDO CARLOS BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/10/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/10/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

RONILDA DIAS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/10/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/10/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/10/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CHARMO (REQUERENTE)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

31/10/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DA PARTE REQUERENTE A IMPUGNAR, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDER SOARES DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

31/10/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010286-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAYTON DIEGO ROCHA GARCIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

BIANCA KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PREFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003973-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CASTELA (REQUERENTE)

PAULA PROENCA CASTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MENDES FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/10/2018 Hora: 17:30MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEF RAMSAY DA MATA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

15223546, NO PRAZO LEGAL, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002911-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON APARECIDO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/11/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002912-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON APARECIDO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/11/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007743-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPA DA SILVA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/10/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181293 Nr: 3063-13.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA ENDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAMIEN REYES 

PUERTAS, para devolução dos autos nº 3063-13.2015.811.0006, 

Protocolo 181293, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 70437 Nr: 7870-57.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA SEVERINA DA CUNHA, FABIANO 

MOREIRA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA R. SENTENÇA: Com efeito, por se 

tratar de matéria de ordem pública, com supedâneo legal previsto no artigo 

61, “caput”, do Código de Processo Penal, c/c artigo 107, inciso IV, c/c art. 

109, incisos IV, V e VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de JULIANA SEVERINA DA CUNHA e FABIANO 

MOREIRA DUTRA, qualificados nos autos, em face da ocorrência da 

prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 37335 Nr: 2863-89.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FÁBIO SALVATERRA ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RODRIGUES - 

OAB:6166-MT

 Ex positis, com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal, 

JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de IMPRONUNCIAR o 

acusado ANTÔNIO FABIO SALVATERRA ORTIZ, vulgo “Zeba”, brasileiro, 

solteiro, nascido aos 17/11/1985, natural de Cáceres/MT, filho de Venture 

Ortiz e Dionizia Salvaterra, portador do RG nº. 17027993, SSP/MT, 

residente na Rua das Papoulas, nº. 03, Bairro Santo Antônio, Cáceres/MT, 

das penas previstas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso 

II, ambos do Código Penal, por não haver indícios suficientes de autoria. 

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 198248 Nr: 2417-66.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON CESAR DA CRUZ, ANADIR RONDON 

LEITE, PAULO CESAR LEMES DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB:19205/O

 Vistos etc,

 Sendo tempestivo, conforme certidão de fl. 526, RECEBO a apelação 

interposta pelos apelantes à fl. 526 (artigo 593, inciso I, CPP).

Abra-se vista à Defesa para apresentação das razões recursais, pelo 

prazo legal. Posteriormente, vista ao Ministério Público para apresentação 

das contrarrazões, sob pena de subida ao Egrégio Tribunal sem elas 

(artigo 600, CPP).

Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de 

praxe (Art. 601, CPP).

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229986 Nr: 1174-19.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER 

SUMARIAMENTE o acusado EDIVALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO, vulgo 

“Val”, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/03/1988, natural de Cáceres/MT, 

portador do RG nº. 1718545-9, SSP/MT, e CPF nº. 025.502.761-62, filho de 

Geralda do Nascimento Ribeiro e Francisco Pinto Ribeiro, residente na Rua 

D. nº. 19, Bairro Vitória Régia, Cáceres/MT, da imputação que lhe é 

irrogada, ante a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente 

de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência, na 

forma da fundamentação, o que faço com fulcro no artigo 397, inciso III, do 

Código de Processo Penal.Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se 
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as comunicações necessárias, certifique-se e arquivem-se os autos, com 

as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229986 Nr: 1174-19.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 ....Posto isso, com fulcro nos Arts. 312 e 316, do Código de Processo 

Penal c/c Art. 5º, LXVI, da Constituição Federal defiro o pleito de fls. 

103/104, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado EDIVALDO DO 

NASCIMENTO RIBEIRO, vulgo “Val”, brasileiro, solteiro, portador da carteira 

de identidade RG 1718545-9/SSP/MT nascido em 02/03/1988, natural de 

Cáceres/MT, vinculado ao declínio de seu endereço residencial e de seu 

local de trabalho, comparecimento a todos os atos processuais, policiais e 

judiciais a que for intimado, não se ausentar da Comarca ONDE RESIDE por 

mais de 08 (oito) dias sem comunicar ao Juízo da 1ª Vara Criminal de 

Cáceres/MT e comunicar ao Juízo, sempre que houver mudança de 

endereço, sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da 

prisão preventiva.SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA E 

TERMO DE COMPROMISSO, colocando-se o acusado EDIVALDO DO 

NASCIMENTO RIBEIRO imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiver preso, observando-se as disposições do item 7.30.12.2, da 

CNGC/MT.Observe-se o Sr. Oficial de Justiça, que, no ato da soltura, 

deverá intimar o acusado das condições impostas e reduzir a termo os 

endereços por ele declinados.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229986 Nr: 1174-19.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230371 Nr: 1431-44.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1431-44.2018.811.0006 – Id. 230371

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): RODRIGO BARBOSA DA SILVA

INTIMANDO: o Autor do fato: Rodrigo Barbosa da Silva, Cpf: 04009112131 

Filiação: José Augusto da Silva e Marta Alcantara Barbosa, brasileiro(a), 

Endereço:

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida MYCHELLE 

CISNEROS RECALDE na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) 

agressor(a) RODRIGO BARBOSA DA SILVA, que teria cometido, em tese, 

o delito de AMEAÇA, com a incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre 

Autoridade Policial aportou os seguintes documentos: Boletim de 

Ocorrência, Termo de Declarações, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 

11.340/2006 e Pedidos de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. 

Com o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei 

Maria da Penha, restou definido que o Magistrado pode conceder isolada 

ou cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na 

mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do Ministério 

Público. Analisando detidamente os documentos que acompanharam o 

presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre 

violência doméstica praticada contra mulher, conforme Termo de 

Declaração. Mormente, vislumbro estarem evidenciados os elementos 

autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o 

fumus boni iuris, consistente na violência perpetrada pelo(a) 

representado(a), e periculum in mora, consistentes nas assertivas das 

ofendidas que indicam a eventual possibilidade de reiteração dos atos 

praticados por ele(a). Destarte, a aplicação das medidas protetivas se 

fazem necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência 

doméstica praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de 

preservar a integridade física e psicológica das vítimas, assegurando 

dessa forma os demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. 

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico 

as seguintes medidas protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto 

urgente: 01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 02-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 03- PROIBO o ofensor de frequentar a residência 

da vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja 

com a sua família; Levando-se em consideração que o rol de medidas 

protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, 

da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além 

daquelas descritas pelo legislador. Nesse sentido, o Enunciado 26 do 

FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher): “O juiz, a título de medida protetiva de urgência, poderá determinar 

o comparecimento obrigatório do agressor para atendimento psicossocial 

e pedagógico, como prática de enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra a mulher”. Nesse sentido, eis o recente posicionamento 

adotado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado: HABEAS CORPUS – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA EDUCACIONAL – MEDIDA 

PROTETIVA NÃO PREVISTA PELA LEI MARIA DA PENHA – ALEGADA 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA 

– ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A imposição ao agressor de 

comparecimento obrigatório a programa educacional não implica em 

ofensa ao princípio da presunção de inocência, já que o rol previsto no art. 

22 da Lei n. 11.340/06 é meramente exemplificativo, possibilitando ao juiz 

da causa a ampliação das hipóteses de medidas protetivas, sempre com o 

fito de evitar a reiteração de atos de violência doméstica e familiar. (TJMT, 

HC n. 170808/2016, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data do 

Julgamento: 25/01/2017) Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providencia se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. NOTIFIQUE-SE O 

MINISTÉRIO PÚBLICO, A AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente 

decisão. INTIME-SE O(A) SUPOSTO(A) OFENSOR(A) A FIM DE DAR-LHE 

CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. Cientifique-se a 

representante do Ministério Público, para fins do que preconiza o artigo 18, 

inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em vista o caráter urgente da medida, 

determino que CÓPIA da presente decisão sirva como competente 

MANDADO. Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) meses e não 

havendo informações que demonstre a necessidade da manutenção das 

medidas anteriormente aplicadas, hei por bem determinar o seu 

arquivamento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima ser 

notificada do arquivamento. Por fim, determino que o presente 
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procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. Intime-se a todos da presente decisum. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 5 

de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 238304 Nr: 6842-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Auto de prisão em flagrante cod. n. 238304

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado pela 

defesa, em sede de audiência de custódia (fl.38)

 Instado a se pronunciar, o representante do Ministério Público 

manifestou-se contrário à restituição veículo em questão. (fls. 40/42).

 É o que merece registro. Fundamento e decido.

Pois bem, prima facie, em harmonia com a jurisprudência pátria, para que 

possam ser restituídos os bens apreendidos durante o inquérito 

policial/termo circunstanciado ou ação penal, mostra-se necessário 

observar os seguintes requisitos: a) não estar o bem sujeito à pena de 

perdimento (artigo 91, II, do CP); b) ausência de interesse no curso do 

inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 

do CPP) e c) comprovação de propriedade do bem pelo requerente (artigo 

120, caput, do CPP)

Conquanto, no caso dos autos, não há documento comprobatório acerca 

da propriedade/licitude dos objetos que pretende ver restituídos.

Ademais, trata-se de procedimento relativo à Lei n. 11.343/06, onde os 

produtos, bens ou valores de origem ilícita, oriundos do tráfico de drogas 

ou utilizados para tal fim, deverão, quando do provimento final da ação 

penal, ser confiscados em favor da União, por intermédio da Secretaria 

Nacional Antidrogas (SENAD).

No caso, além da ausência de comprovação da ilicitude/propriedade, a 

ação penal sequer foi iniciada, não havendo plausibilidade para deferir, 

neste momento, a restituição pleiteada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e com 

fundamento no art. 118 e art. 120, ambos do Código de Processo Penal c/c 

artigos 62 e 63, ambos da Lei 11.343/2006, INDEFIRO o pedido de 

restituição dos objetos apreendidos.

Aguarde-se a vinda do inquérito policial e então, arquive-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cáceres, 4 de setembro de 2018.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 223281 Nr: 9420-38.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 9420-38.2017.811.0006 – Id. 223281

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JADERSON FERNANDES SOUZA

INTIMANDO: o Denunciado(a): Jaderson Fernandes Souza Filiação: Eldete 

Pereira de Souza e Ednéia Fernandes Sales, data de nascimento: 

16/08/1986, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 

11/07/2016, por volta das 18h45min, na rsidência particular localizada na 

Rua Manoel Cavalcante, ao lado da Sorveteria Fênix, Jardim União, no 

município de Cáceres, o denunciado Jaderson Fernandes Souza, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a 

integridade corporal e a saúde da sua convivente Darieli Aparecida, 

causando-lhe lesões corporais, conforme laudo de exame de corpo de 

delito.(...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Jaderson 

Fernandes Souza como incurso no artigo 129, § 9º, c.c. artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, todos do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei 

11.340/2006.(...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado JADERSON FERNANDES 

SOUZA nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás 

providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 5 

de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 232246 Nr: 2579-90.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SOUZA LONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2579-90.2018.811.0006 – Id. 232246

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): SILVIO SOUZA LONGO

INTIMANDO: Denunciado(a): Silvio Souza Longo, Rg: 4.204.022 SSP BA 

Filiação: Nilson Longo e Enilda Souza Longo, data de nascimento: 

18/07/1975, brasileiro(a), natural de Ubatã-BA, solteiro(a), Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP.

DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 

01 de dezembro 2017, por volta das 07h00min, na Rua Padre Cassimiro, 

bairro Centro, ref. Mercado Juba, neste município de Cáceres-MT, Silvio 

Souza Logno, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

conduziu veiculo automotor, com sinais que indicavam embriaguez. (...) 

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Silvio Souza Longo 

como incurso no artigo 306, § 1º, inciso II, da Lei 9.503/1997. (...).”

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado SILVIO SOUZA LONGO nos 

moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás providências. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 5 

de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 215843 Nr: 3644-57.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO TOMICHÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 3644-57.2017.811.0006 – Id. 215843

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOÃO PEDRO TOMICHÁ

INTIMANDO: Denunciado(a): João Pedro Tomichá, Rg: 19514743 SSP MT 

Filiação: Marino Tomichá e Balbina Rosalina Rodrigues, brasileiro(a), 

natural de Vila bela da santíssima t-MT, convivente, braçal, Endereço: Rua 

Pereira Leite - 34, Bairro: Parque Nova Era, Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU, acima qualificado, da sentença condenatória 

prolatada em seu desfavor, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para 

CONDENAR o denunciado JOÃO PEDRO TOMICHÁ, brasileiro, filho de 

Marino Tomichá e Balbina Rosalina Rodrigues, por transgressão aos 

ditames do art. 129, § 9º, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 

11.340/2006. A pena prevista para o crime de lesão corporal é de 

detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. Seguindo as orientações do 

art. 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade está bem 

determinada, uma vez que o réu agiu de forma consciente e deliberada, 

tendo pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta e discernimento 

suficiente para agir de forma diversa. Não registra antecedentes criminais. 

Acerca da conduta social e personalidade, nada restou apurado; a 

motivação do crime não justifica a agressão perpetrada. As 

circunstâncias e consequências são normais à espécie. O comportamento 

da vítima em nada influenciou para a prática do delito. Destarte, sopesando 

as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) meses de 

detenção, o que torno definitiva, ante a ausência de causas 

modificadoras. Iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, nos 

moldes do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Vedada a substituição 

da pena, ante o teor do art. 44, I, do CP, e em consonância com a Súmula 

588, do c. STJ Intime-se a vítima acerca da presente sentença, consoante 

dispõe o art. 201,§ 2º, do CPP. Após o trânsito em julgado, determino que 

lance o nome no ‘Rol dos Culpados’, proceda às comunicações de praxe e 

expeça-se guia de execução definitiva e então, arquive-se. P. R. I. C".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 5 

de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 209060 Nr: 9411-13.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 9411-13.2016.811.0006 – Id. 209060

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): FERNANDO BARBOSA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Fernando Barbosa Silva, Cpf: 70597365148, 

Rg: 20574495 SSP MT Filiação: Alcides da Silva Cruz e Ilma de Oliveira 

Barbosa Silva, data de nascimento: 15/05/1991, brasileiro(a), natural de 

Rio brilhante-MS, convivente, serviço gerais, Endereço: Rua A - Quadra 08 

- Casa 12 - Res. Grande Paraiso, Bairro: Jardim Guanabara, Cidade: 

Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU, acima qualificado, da sentença condenatória 

prolatada em seu desfavor, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita.

Sentença: "(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para 

CONDENAR o denunciado FERNANDO BARBOSA SILVA, brasileiro, 

nascido aos 15/05/1991, filho de Alcides da Silva Cruz e Ilma De Oliveira 

Barbosa Silva por transgressão aos ditames do art. 28 da Lei n; 11.343/06 

(fato 03), bem como para ABSOLVÊ-LO com relação aos delitos do art. 

129,§ 9º e art. 147, ambos do Código Penal, o que faço com fundamento 

no art. 386, VII, do CPP. Assim, passo a dosimetria. Do art. 28 da Lei n. 

11.343/06 -Posse de Droga para Consumo Pessoal A culpabilidade, que, 

aqui, se traduz como grau de reprovação social pelo fato delituoso 

praticado, não excede àquela própria do fato típico. Levando em conta que 

a condenação criminal transitada em julgado (fl. 38/39) será sopesada 

como circunstância agravante, não podemos considerar que o réu é 

detentor de antecedentes criminais, sob pena de incorrermos no ‘bis in 

idem’ (Súmula n.º 241 do c. STJ. Inexistem elementos para valorar a 

conduta social e a personalidade. Os motivos, as circunstâncias e 

consequências do crime são inerentes ao tipo. A vítima é a sociedade 

como um todo. Neste sentir, em razão da reincidência, e do que dispõe o 

art. 28, § 3º da Lei n. 11.343/06, submeto o acusado à 

participação/comparecimento a programa ou curso educativo pelo período 

de 05 (cinco) meses, cujo local deverá ser definido e indicado pelo Juízo 

da Execução Penal. Após o trânsito em julgado, determino que lance o 

nome no ‘Rol dos Culpados’, proceda às comunicações de praxe e 

expeça-se guia de execução definitiva e então, arquive-se. P. R. I. C."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 5 

de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 197438 Nr: 1940-43.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO RODRIGUES CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1940-43.2016.811.0006 – Id. 197438

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LUIZ ANTONIO RODRIGUES CEBALHO

INTIMANDO: Denunciado(a): Luiz Antonio Rodrigues Cebalho, Filiação: 

Antonio Rodrigues Cebalho e Seviriana Rodrigues Cebalho, brasileiro(a), 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP.

DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 

29 de dezembro de 2015, por volta das 17h00min, na Rua C, quadra 07, 

lote 05, Bairro 12 de Agosto, nesta cidade de Cáceres-MT Luis Antonio 

Rodrigues Cebalho, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, ameaçou, através de palavras, a sua ex convivente Clara 

Gomes, de causar-lhe mal injusto e grave. (...) Diante do exposto, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Luis Antonio Rodrigues Cebalho como 

incurso no artigo 147, caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do 

Código Penal aplicando-se as disposições da Lei 11.340/2006.(...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES 

CEBALHO nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás 

providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 5 

de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 238304 Nr: 6842-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Em seguida, a M.M. Juíza proferiu a seguinte DECISÃO: “Verifica-se que o 

autuado não sofreu qualquer tipo de constrangimento em sua prisão, 

conforme declarado neste ato processual. Encaminhem-se os autos ao 

Parquet para manifestação acerca do pedido de restituição formulado pela 

defesa as providências pertinentes. Consigno que teve sua liberdade 

provisória concedida, conforme decisão retro, desta forma, aguarde-se a 

vinda do Inquérito policial e então, arquive-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 239606 Nr: 7711-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRIANO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 316, c/c art. 321, ambos do Estatuto Adjetivo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDRIANO PEREIRA DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, mediante IMPOSIÇÃO de medidas cautelares 

elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a saber:a) 

comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas 

atividades, pelo período de 03 (três) meses.b) proibição de ausentar-se do 

Estado de Mato Grosso, sem autorização judicial.c) manter atualizado o 

seu endereço e telefone, devendo tal informação ser colhida pelo Oficial 

de Justiça, no ato de sua soltura.d) proibição de manter contato e de se 

aproximar da vítima ROSEMAR LEITE DA CRUZ.Antes da soltura, a vítima 

deverá ser intimada da presente decisão, conforme determina o art. 21 da 

Lei n. 11.340/06.EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA E 

TERMO DE COMPROMISSO, para colocar em liberdade EDRIANO PEREIRA 

DOS SANTOS, se por outro motivo não deva permanecer preso.Deverá o 

sr. Oficial de Justiça, no ato da soltura, advertir o réu de que, ciente das 

medidas protetivas impostas em procedimento próprio e das medidas 

cautelares aqui impostas, estas deverão ser rigorosamente cumpridas 

pelo mesmo, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão 

preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.º c/c parágrafo único do 

art. 312, todos do CPP.Ciência ao Ministério Público, Defesa, e Autoridade 

Policial.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 194410 Nr: 111-27.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 111-27.2016.811.0006 – I d. 194410

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LUCAS SILVA DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Denunciado(a): Lucas Silva de Oliveira, Cpf: 02803680114, 

Rg: 1848976-1 SSP MT Filiação: Sebastião Santana de Oliveira e Mariluce 

da Silva Carlino, data de nascimento: 15/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), soldador, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O DENUNCIADO LUCAS SILVA DE OLIVEIRA, acima 

qualificado, para que compareça a este Juízo criminal portando cópia dos 

documentos pessoais (RG, CPF, número de conta bancária), para fins de 

restituição do valor pago a título de fiança.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Defiro a cota ministerial de fl. 84, 

motivo pelo qual determino a intimação do acusado via edital. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 6 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 200283 Nr: 3588-58.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3588-58.2016.811.0006 - Id. 200283

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WAGNO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Wagno Francisco dos Santos Silva Filiação: 

Francisco Santos Silva e Lucilena Francisca dos Santos, data de 

nascimento: 30/05/1991, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, 

serv. gerais, faz. prox a ponta do morro, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP.

DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 

16 de novembro de 2015, pro volta das 08h00min, na Avenida dos 

Estados, Bairro Jardim Guanabara, nesta cidade de Cáceres-MT WAGNO 

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, ameaçou através de palavras, a sua mãe 

Lucilena Francisca dos Santos, de causar-lhe mal injusto e grave. (...) 

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia WAGNO FRANCISCO 

DOS SANTOS SILVA como incurso no artigo 147, caput, c.c artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal aplicando-se as disposições da 

Lei 11.340/2006.(...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado WAGNO FRANCISCO DOS 

SANTOS SILVA nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás 

providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 6 

de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230108 Nr: 1251-28.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1251-28.2018.811.0006 – Id. 230108

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): PEDRO DE ALMEIDA

INTIMANDO: Denunciado(a): Pedro de Almeida Filiação: Dionisio Rodrigues 

da Silva e Maria Leoncio de Almeida, data de nascimento: 12/03/1982, 

brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP.

DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 
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01/02/2018, por volta das 19h20min, na Rua Porto Esperidião, Snº, no 

município DE Cáceres, o denunciado Pedro de Almeida, consciente da 

ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal 

e a saúde da sua ex convivente Maria da Silva, causando-lhe lesões 

corporais, conforme laudo de exame de corpo de delito. (...).Diante do 

exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Pedro de Almeida como incurso 

nas penas do art. 129, § 9º, c.c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código 

Penal, nas disposições da Lei 11.340/2006.(...).”

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Defiro a cota ministerial de fl. 64. 

Cite-se e intime-se o acusado, através da via editalícia, observando o 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 361 do CPP. Caso o 

denunciado não compareça aos autos ou constitua defensor, certifique-se 

o transcurso do prazo e abra-se nova vista ao Ministério Público, para 

manifestação. Por fim, venham-me conclusos para ulterior deliberação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 6 

de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 170923 Nr: 6993-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VASCONCELOS MENDES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Pelo exposto, indefiro o pedido defensivo de fls. 244/245.Em tempo, 

verifico que o denunciado foi devidamente intimado para a audiência de 

interrogatório realizada no dia 22/8/2018 na Comarca de Tangará da 

Serra/MT, contudo, não compareceu conforme despacho exarado na 

missiva de código 279891, assim, hei por bem DECLARAR A REVELIA do 

referido réu FERNANDO VASCONCELOS MENDES FERREIRA, nos termos 

do artigo 367 do CPP, devendo os autos prosseguir sem a sua 

presença.Por fim, levando-se em consideração que decorreu o prazo para 

cumprimento da missiva expedida à fl. 186 para inquirição da Delegada de 

Polícia Mariel Antonini Dias, a qual não suspende a instrução criminal, 

conforme dispõe o art. 222, § 1º, do Código de Processo Penal e houve a 

desistência da oitiva das testemunhas Gilvan Medeiros e Gabriel Castella, 

realizou-se a inquirição das testemunhas Laura Caroline, Maria Aparecida, 

João Pedro, bem como houve a decretação da revelia do réu, assim, hei 

por bem, declarar encerrada a instrução criminal e determinar vista dos 

autos ao Parquet e depois a Defesa, para apresentação das alegações 

finais, no prazo legal e sucessivo.Ciência ao Ministério Público e 

Defesa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência, sem 

delongas, vez que se trata de feito pertencente à Meta 02/2018-CNJ.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 154046 Nr: 1420-88.2013.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUTO ANTONIO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA UNEMAT - NPJ - OAB:

 Ex. Penal n° 1420-88.2013.811.0006 – Cód. 154046

Vistos em correição.

Ante a justificativa apresentada pelo recuperando, colha-se o parecer do 

Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223167 Nr: 9339-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VANINI MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Vistos em correição.

Intime-se a defesa para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste-se em 

alegações finais, em forma de memoriais.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 185003 Nr: 5235-25.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joney Benedito Juvenal de 

Almeida - OAB:MT0014923O

 Ex. Penal nº 5235-25.2015.811.0006 – Cód. 185003.

Vistos em correição.

Denoto dos autos, de análise da guia de pena juntada que o recuperando 

teve sua pena privativa de liberdade convertida em 01 (uma) restritivas de 

direitos e multa no valor de 2 (dois) salários mínimos.

Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com a seguinte pena 

restritiva de direitos:

a) o pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, 

equivalente a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), 

parcelado em até 10 (dez) vezes, a serem pagos em favor do Conselho 

da Comunidade da Comarca e Cáceres/MT, junto a conta corrente do 

Banco do Brasil, agência 0184-8, Conta nº 33897-4, os quais deverão ser 

efetuados na boca do caixa, e trazidos os respectivos comprovantes a 

este Juízo junto à Secretaria da 3ª Vara Criminal, para juntada aos autos.

Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando indagar se o 

mesmo aceita as regras da substituição operada, informando ao mesmo 

que a ausência de aceite, poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, 

certificando o resultado da diligência.

Cientifique-se, ainda, o reeducando que, caso não dê início ao 

cumprimento da pena restritiva de direitos no prazo de 30 (trinta) dias, 

poderá ocorrer à regressão de seu atual regime de pena ou 

desconversão da benesse que lhe fora concedida, de igual forma.

Intime-se ainda o reeducando, para que compareça no prazo de 45 

(quarenta e cinco dias) junto a 3° Vara Criminal desta comarca, para que 

dê início ao pagamento dos dias-multa, se houver, podendo ser parcelado 

em até 10 (dez) vezes.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 170803 Nr: 6900-13.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOMICIO LIMA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Processo n° 6900-13.2014.811.0006 – Cód. 170803

Visto em correição.

Cumpra-se a decisão proferida no termo de deliberação (fls. 310), com 

urgência.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 164836 Nr: 1958-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADECLAIR ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Autos n° 1958-35.2014.811.0006 – Cód. 164836

Vistos em correição.

Defiro o requerimento do Ministério Público.

Intime-se o patrono do réu, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

nos autos o atual endereço do réu ou apresente procuração com poderes 

especiais para citação do mesmo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208580 Nr: 9067-32.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS QUIRINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Processo nº 9067-32.2016.811.0006 - Cód. 208580

Vistos em correição.

Trata-se de execução penal movida em desfavor de Lucas Quirino Silva, o 

qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 311, caput, do 

Código Penal, a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

35 (trinta e cinco) dias-multa.

A defesa do recuperando manifestou-se às fls. 67, pugnando pelo 

reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

A representante do Ministério Público às fls. 68, opinou pelo 

reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Compulsando os autos, denota-se que o condenado ainda não deu início 

ao cumprimento de sua pena, tendo a sentença penal condenatória 

juntada aos autos transitado em julgado em data de 02/08/2010, conforme 

observo da guia de pena de fls. 05 e v., verifico assim, que resta prescrita 

a pretensão executória estatal.

 Isso porque, a teor do disposto no inciso IV, do artigo 109, é de oito anos 

o prazo prescricional de sua pena.

Portanto, houve interrupção da prescrição quando do trânsito em julgado 

da sentença condenatória para o Ministério Público, que operou-se em 

02/08/2010 - data da contagem inicial do prazo de oito anos, tendo seu 

término em 03/08/2018 -lapso temporal que limitou o poder do Estado de 

executar a pena.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, 112, I, 

c.c art. 114, inciso II, todos do Código Penal, reconheço a prescrição da 

pretensão executória da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o 

sentenciado LUCAS QUIRINO SILVA, bem como reconheço a prescrição 

da pena de multa, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 201375 Nr: 4305-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO GOMES DE OLIVEIRA, ANILTON DE 

SOUZA SILVA, AUGUSTO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS, LEANDRO 

APARECIDO CARLOS, WILLIAN MARQUES SOUZA, KENNEDY HIAGO 

DUARTE LIRA, WESLEY MILANE DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:17095-B, 

RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Autos n° 4305-70.2016.811.0006 – Cód. 201375

Vistos em correição.

Intimem-se novamente os patronos dos denunciados para que apresentem 

as derradeiras alegações finais através de memoriais.

Decorrido o prazo sem manifestação, determino que se intimem os 

denunciados para constituírem advogados no prazo de 10 (dez) dias. 

Caso não possuam condições, o que deverá ser certificado nos autos, 

nomeio o d. Defensor Público atuante nessa Vara para que possa 

assisti-los em seus interesses.

Após, em não havendo apresentação de memoriais, à Defensoria Pública.

Em caso positivo, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 102012 Nr: 7108-36.2010.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIL ANTONIO DA SILVA CUIABANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Ante o fato de que o reeducando aparentemente não comparece em Juízo 

há vários meses, intime-se o mesmo para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

retome seus comparecimentos mensais, bem como dê início ao pagamento 

da pena de multa fixada em seu desfavor, além de justificar os motivos 

pelos quais deixou de comparecer em Juízo

 Decorrido o prazo, ao Ministério Público.

Oportunamente conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 71398 Nr: 8812-89.2007.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDSON TARCIANO ROCHA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Autos n° 8812-89.2007.811.0006 – Cód. 71398

Vistos em correição.

A teor da informação contida às fls. 361, compulsando os autos observo 

que não fora oficiada a Cadeia Pública de Novo Horizonte/ES, conforme 

determinação de fls. 340, deste modo determino ao Sr. Gestor que 

oficie-se com urgência.

Ademais, reitere-se os ofícios não respondidos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224550 Nr: 10337-57.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA PUBLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Ante o fato de que o reeducando aparentemente não comparece em Juízo 

há mais de um mês, intime-se o mesmo para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, retome seus comparecimentos mensais, bem como justifique os 

motivos pelos quais deixou de comparecer em Juízo

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público.

Oportunamente conclusos.

Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212978 Nr: 1584-14.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR BISMARK FALDIN RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 .Aparentemente o recuperando descumpriu com as condições de seu 

atual regime de pena, sendo necessário, nos termos do art. 118, §2º, da 

Lei 7.210/84, sua prévia oitiva, para análise quanto a necessidade ou não 

de regressão de seu regime.A lei de execução penal prevê a possibilidade 

do condenado justificar o fato que provocaria a regressão, neste caso, 

justificar o descumprimento das condições impostas para o cumprimento 

da pena, para que, então seja analisado pelo Juízo quando a necessidade 

de regressão do regime do mesmo, ou se acata justificação feita pelo 

recuperando.Contudo, a Lei 7.210/84 não prevê forma específica para que 

o recuperando seja ouvido, ou seja, não há imperiosa necessidade de 

designar-se audiência de justificação para a oitiva do recuperando quanto 

a falta grave supostamente cometida, mas apenas de que lhe seja 

oportunizado o contraditório e a ampla defesa).A denominada audiência de 

justificação não está prevista de forma expressa em nosso ordenamento 

jurídico, tratando-se de criação doutrinária e jurisprudencial, em atenção 

ao conteúdo do já citado parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução 

Penal, e assim, é de entendimento, ainda tímido, mas compactuado por 

este Magistrado, que a intimação da defesa para que, por escrito, 

apresente as justificativas do recuperando, bem como junte eventuais 

documentos que entenda pertinentes e necessários, basta como prévia 

oitiva do apenado, para fins de análise quanto eventual regressão do 

regime de pena do mesmo.Diante disso, determino que intime-se o 

recuperando para que no prazo de 10 (dez) dias compareça no Núcleo da 

Defensoria Pública desta comarca, para que apresente as derradeiras 

justificativas.Devidamente cumprida às diligências, encaminhem-se os 

autos a Defensoria Pública, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, caso seja de 

extremo interesse justifique a necessidade de realização de audiência 

para prévia oitiva do recuperando.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234594 Nr: 4255-73.2018.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ UMBELINO CEBALHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se a prisão do reeducando, ou o decurso do prazo prescricional 

(30/10/2029 - fls. 26) em arquivo provisório.

Cumpra-se.

Diligências necessárias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 195937 Nr: 986-94.2016.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI RODRIGUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, PATRICIA MOREIRA NERES - OAB:18447/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se ma decisão anterior, expedindo-se o necessário para a 

realização da audiência designada nos autos.

Depreque-se para o interrogatório do acusado.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 201337 Nr: 4272-80.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 . O cometimento de falta grave, como é o caso de fuga de 

estabelecimento prisional, justifica a regressão de regime, ainda que mais 

gravoso do que o imposto na sentença (TJ-PR – autos 8147137 – Rel. 

Miguel Pessoa – Julgamento: 08/03/2012 - Órgão Julgador: 4ª Câmara 

Criminal).A denominada audiência de justificação não está prevista de 

forma expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação 

doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já citado 

parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 

intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.Diante 

disso, determino que intime-se o recuperando para que no prazo de 10 

(dez) dias compareça no Núcleo da Defensoria Pública desta comarca, 

para que apresente as derradeiras justificativas.Devidamente cumprida às 

diligências, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do 

reeducando, ou, caso seja de extremo interesse justifique a necessidade 

de  rea l i zação  de  aud iênc ia  pa ra  p rév ia  o i t i va  do 

recuperando.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 203175 Nr: 5358-86.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLISTHOFFER DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 5358-86.2016.811.0006 – Cód. 203175

Vistos em correição.

Em atenção à justificativa apresentada pelo reeducando, através da 

Defensoria Pública, e em especial pela concordância expressa do 

Ministério Público às fls.14, acolho a justificativa do mesmo.

Defiro o requerimento de modificação da condição “a” estabelecida às fls. 

53, devendo o reeducando efetuar o pagamento de prestação pecuniária, 

no valor de um salário mínimo, equivalentes à R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro dos reis), parcelado em até 10 (dez) vezes, a serem 

pagos em favor do Conselho da Comunidade da Comarca de Cáceres/MT, 

junto à conta corrente do Banco do Brasil, agência 0184-8, Conta nº 

33897-4, os quais deverão ser efetuados na boca do caixa, e trazidos os 

respectivos comprovantes a este Juízo junto à Secretaria da 3ª Vara 

Criminal, para juntada aos autos.

Permanecem inalteradas as demais condições.

Intime-se e Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202590 Nr: 5026-22.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO GONÇALVES MENDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 5026-22.2016.811.0006 – Cód.: 202590

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Parte Ré: ARGEMIRO GONÇALVES MENDES FILHO

Vistos em correição.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando 

ARGEMIRO GONÇALVES MENDES FILHO, julgo extinto o presente feito, 

pelo seu efetivo cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com 

a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.
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P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 203144 Nr: 5335-43.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PEREIRA MENDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos em correição.

Conforme já decidido nos autos, especialmente em fls. 189, fora indeferido 

por este Juízo a possibilide de apresentação de rol de testemunhas em 

momento posterior, razão pela qual, deixo de proceder à intimação das 

testemunhas indicadas em fls. 194/195.

Assim, tendo em vista que o acusado encontra-se residindo na Comarca 

de Cuiabá/MT, cancelo a audiência designada para o dia 19/09/2018.

Visando o aproveitamento dos atos já praticados, oficie-se à Comarca de 

Cuiabá/MT, indicando que não há necessidade de intimação do acusado 

para fins de comparecimento a audiência designada, bem como, para que, 

ao invés de sua intimação, proceda ao interrogatório do mesmo.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 197856 Nr: 2186-39.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE JESUS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos em correição.

Cancelo a audiência anteriormete designada, eis que o interrogatório do 

acusado será realizado mediante Carta Precatória, conforme verifico de 

fls. 121 dos autos.

Aguarde-se o retorno da(s) missiva(s) expedida(s) nos autos.

Decorrido o prazo assinalado para o cumprimento da Carta Precatória, 

proceda-se conforme preconiza o art. 988, §2º, da CNGC.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 53208 Nr: 2066-45.2006.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RIBEIRO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 1. Na regressão de regime, pelo cumprimento de falta grave, a 

apresentação da justificativa por escrito dispensa a prévia oitiva pessoal 

do condenado, mediante audiência de justificação, principalmente quando 

não demonstra que, na presença do juiz, possa acrescentar algum outro 

dado ou explicação. 2. O cometimento de falta grave, como é o caso de 

fuga de estabelecimento prisional, justifica a regressão de regime, ainda 

que mais gravoso do que o imposto na sentença (TJ-PR – autos 8147137 

– Rel. Miguel Pessoa – Julgamento: 08/03/2012 - Órgão Julgador: 4ª 

Câmara Criminal).A denominada audiência de justificação não está 

prevista de forma expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se 

de criação doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já 

citado parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 

intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.Diante 

disso, determino que intime-se o recuperando para que no prazo de 10 

(dez) dias compareça no Núcleo da Defensoria Pública desta comarca, 

para que apresente as derradeiras justificativas.Devidamente cumprida às 

diligências, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do 

reeducando, ou, caso seja de extremo interesse justifique a necessidade 

de  rea l i zação  de  aud iênc ia  pa ra  p rév ia  o i t i va  do 

recuperando.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213163 Nr: 1735-77.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDIO PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 1735-77.2017.811.0006 – Cód. 213163

Vistos em correição.

Considerando que o recuperando encontra-se preso preventivamente nos 

autos de Cód. 234741 (cf. consta às fls. 97), determino a suspensão do 

feito até que sobrevenha decisão/sentença no processo criminal em que o 

recuperando encontra-se custodiado.

Deverá o Sr. Gestor certificar nos respectivos autos o deslinde do feito 

em que se encontra o recuperando custodiado.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 232765 Nr: 2908-05.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, 

CAMILA ELIAS BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 2908-05.2018.811.0006 – Cód. 232765

Vistos em correição.

Cite-se o acusado Wagner Francisco dos Santos Silva, por edital com 

prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Conste no edital as advertências legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 172170 Nr: 7899-63.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIEL VASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 7899-63.2014.811.0006 – Cód. 172170

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de execução penal onde o reeducando Heliel Vasques, 

qualificado nos autos, encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto.

Aportou aos autos, pedido do recuperando através de defesa técnica 

para transferência do PEP para comarca de Foz do Iguaçu/PR, eis que o 

mesmo irá residir e trabalhar na respectiva comarca (fls. 180).

 A i. representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 181, 

pugnando pelo acolhimento do pleito defensivo e a consequente remessa 

do feito para comarca de Foz do Iguaçu/PR.

Às fls. 182, foi determinado que fosse oficiado ao Juízo da comarca de 

Foz do Iguaçu/PR, solicitando anuência do aludido Juízo para remessa do 

PEP, tendo aportado aos autos ofício informando que não é necessária 

autorização do aludido juízo para cumprimento de pena em regime 

semiaberto, sendo apenas necessário a remessa do feito.
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Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se residindo e trabalhando da 

comarca de Foz do Iguaçu/PR, entendo que a presente guia de execução 

penal deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

Sendo assim, estando o condenado residindo na Comarca de Foz do 

Iguaçu/PR, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do cumprimento 

de sua pena.

 Nesse sentido:

 "Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Foz do Iguaçu/PR, procedendo-se as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213079 Nr: 1666-45.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA MANIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 1666-45.2017.811.0006 – Cód. 213079

Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

Converto o feito em diligência.

Compulsando os autos, observo que não consta nos autos certidão de 

óbito da vítima Nivaldo Assunção da Silva.

Posto isso, determino que oficie-se ao Cartório de Pessoas Naturais desta 

Comarca solicitando cópia da certidão de óbito da vítima acima 

mencionada, com urgência.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº. 64/2018-DF

 O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NA FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

EXONERAR a Servidora NEIVA BRUNA DE ALMEIDA, brasileira, portadora 

do RG nº. 1401210-3 SSP-MT e CPF nº 958.325.991-87, ao cargo de 

Assessor de Gabinete II, Símbolo PDA CNE VIII, da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Diamantino, a partir do dia 06 de setembro de 2018.

Comunique-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diamantino-MT, 06 de setembro de 2018.

JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 65/2018- DTNO- DF

 O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM.º JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NA FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

CONCEDER a servidora ELZA FÁTIMA SILVA BOTELHO, analista judiciário, 

matricula 7109, lotada nesta Comarca de Diamantino – MT, 26 (vinte e seis) 

dias de Licença-Prêmio, referente ao quinquênio de 2003/2008 nos termos 

da Lei Complementar n ° 04 de 15/10/1990 do Estatuto dos Servidores 

Públicos, a serem usufruídos no período de 14/09/2018 a 09/10/2018.

Comunique-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diamantino-MT, 04 de setembro de 2018.

José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001286-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono do autor para que fique ciente da (s) correspondência (s) 

devolvida (s) (id 15230423), manifestando-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Diamantino, 06 de setembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000894-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono do autor para que fique ciente da (s) correspondência (s) 

devolvida (s) (id 15235868), manifestando-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Diamantino, 06 de setembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000527-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (ADVOGADO(A))

P. O. L. (AUTOR(A))

P. O. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. N. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono do autor para que fique ciente da (s) correspondência (s) 

devolvida (s) (id 15236045), manifestando-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Diamantino, 06 de setembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 35344 Nr: 196-94.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 
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de Diamantino - OAB:

 Intimo a patrona do Autor para manifestar nos acerca da Proposta da 

REQUERIDA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101983 Nr: 2458-70.2015.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexsandro Giovani de Souza, Alessandra de Souza 

Alves de Sales, Justina Azevedo de Souza, Dayane Juraci de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aldo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do Inventariante para em 48 horas fazer a devolução dos 

autos que se encontram com carga desde 16/05/2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 11462 Nr: 1420-48.2000.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Jesus dos Santos Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 16617 Nr: 1498-71.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Souza de Sá.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:20

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84047 Nr: 3198-67.2011.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldorema Terezinha Viana Reginato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Código n. 84047

DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 57/58.

Portanto, EXPEÇA-SE a competente certidão comprobatória do crédito 

exequendo, nos termos do art. 782, § 3º do Novo Código de Processo 

Civil.

Consigno que a certidão de débito deve se limitar ao saldo remanescente 

correspondente ao valor atualizado acostado às fls. 57/58.

Intime-se, conforme requerido.

Por fim, caso a tentativa de conciliação reste infrutífera, volte-me concluso 

para análise do requerimento de fls. 51/55.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111177 Nr: 3274-18.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Alves Bezerra, Nivaldo Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 111177

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o laudo do estudo psicossocial de fls. 19/22, NOMEIO um dos 

representantes da Defensoria Pública para atuar como curador especial 

do Executado, nos termos do art. 72, parágrafo único do Novo Código de 

Processo Civil.

Cientifique-se a Defensoria Pública para, por meio de um dos seus 

representantes, apresentar defesa/resposta no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81565 Nr: 3797-40.2010.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. B. Espinola Acessoria-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Claudinei Espinola - 

OAB:13898

 Código n. 81565

DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 81/81-verso.

Portanto, retifique-se o polo passivo para constar ESTEC – ESCRITÓRIO 

DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LTDA.

Cite-se e intime-se ESTEC – Escritório De Serviços Técnicos Profissionais 

Ltda., na pessoa de seus sócios Zenildo dos Santos e Sandro de Moraes 

Teixeira, para comparecerem na audiência de conciliação do Mutirão 

Fiscal, conforme requerido.

Caso a tentativa de conciliação reste infrutífera, dê-se vista ao exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender por direito.

Em caso de inércia, fica o exequente advertido de que os autos serão 

encaminhados ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor.

 No mais, proceda-se a desconstituição da penhora de fl. 73.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, 03 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87683 Nr: 3482-41.2012.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolindo Jose de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gonçalves da 
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Silva - OAB:20567, Denilton Péricles Araújo - OAB:18481, Luzia Feliz 

Gonçalves - OAB:

 Autos nº. 3482-41.2012.811.0005

Código nº. 87683

DESPACHO

Vistos etc.

Postergo a análise dos pedidos de fls. 235/237 e 249/250 para posterior 

realização do Mutirão fiscal (fls. 231).

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Diamantino/MT, 05 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 33338 Nr: 1611-49.2007.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolindo Jose de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gonçalves da 

Silva - OAB:20567, Denilton Péricles Araújo - OAB:18481, Luiza Feliz 

Gonçalves - OAB:17280

 Autos nº. 1611-49.2007.811.0005

Código nº. 33338

DESPACHO

Vistos etc.

Postergo a análise do pedido de fls. 389/390 para posterior realização do 

Mutirão fiscal (fls. 366).

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Diamantino/MT, 05 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87776 Nr: 29-04.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso - rep. pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grossso, 

Municipio de Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Loureiro Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Manan Dorigatti - 

OAB:, Silverio Soares de Moraes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 DESPACHO

Vistos etc.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 867.

Às providências.

 Diamantino/MT, 05 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96058 Nr: 3138-89.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO FERREIRA, Cpf: 16387732115, 

Rg: 0836184-3, Filiação: Joana Nunes e Apolinário Ferreira, data de 

nascimento: 13/06/1955, brasileiro(a), natural de Amambai-MS, convivente, 

operador de máquina. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, julgo improcedente a denúncia para absolver 

Antônio Ferreira (brasileiro, convivente, inscrito no CPF n. 

163.877.3321-15, portador na Carteira de Identificação RG n. 0836184-3 

SSP/MT, filho de Apolinário Ferreira e Joana Nunes, nascido aos 13.6.1955 

em Amambai/MS, residente e domiciliado na Rua 05, s/n – em frente ao 

mercado Alvorada, Bairro Bom Jesus, Diamantino/MT) o que faço com 

fulcro assente no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.- 

Disposições finais:Transitada esta sentença em julgado oficie-se ao 

Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação deste Estado, ao Instituto 

de Identificação Cível e Criminal Nacional, bem como a Delegacia de Polícia 

Civil.P. R. I. C.Diamantino/MT, 25 de maio de 2017.Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz 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, Rosely Maria de Souza, 

digitei.

Diamantino, 05 de setembro de 2018

Evanilda M. de Almeida Alessio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010460-53.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

DISNEI ROBERTO DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ PASCOAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010460-53.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: DISNEI ROBERTO DE ALENCAR 

EXECUTADO: JUAREZ PASCOAL Vistos, etc. I – Em busca via sistema 

Renajud verifiquei a existência de veículos em nome da parte executada. 

Contudo, conforme se constata pelos documentos em anexo, os referidos 

veículos possuem restrição de alienação fiduciária o que impossibilita a 

inserção de restrição via Renajud. Isto porque, na alienação fiduciária, o 

bem dado em garantia é de propriedade do fiduciante, cabendo ao 

fiduciário/executado somente a posse direta, enquanto não quitada 

integralmente a dívida. Por esta razão é incompatível a constrição judicial 

sobre bens alienados fiduciariamente, vez que a penhora, nas ações 

executivas, deve recair sobre bens e direitos titularizados pelo executado. 

Em razão do exposto, deixo de inserir a restrição pelas razões expostas. II 

– Outrossim, considerando o bloqueio online também foi negativo, intime-se 

a parte exequente para que junte aos autos o cálculo atualizado da dívida 

e indique bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção do processo. III – Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 04 de 

setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010311-57.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VALDEIR MUFARDINI GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010311-57.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: VALDEIR MUFARDINI GOMES 
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EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos. 1 – Em razão da penhora online de dinheiro positiva, conforme 

telas em anexo, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, 

ou, na ausência de advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, 

§ 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 04 de setembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010498-41.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010498-41.2011.8.11.0005. EXEQUENTE: SOLANGE NOGUEIRA DA 

SILVA EXECUTADO: MARISTELA DIAS DE SOUZA Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para que indique o endereço em que o bem se encontra 

no prazo de 5 dias. Com o aporte da informação, independentemente de 

nova conclusão, expeça-se mandado de penhora e avaliação no 

endereço indicado pela parte exequente. Efetivada a penhora e avaliação 

do bem, intime-se a parte executada para que, querendo, manifeste-se no 

prazo legal. Após, intime-se a exequente para informar se possui 

interesse na adjudicação da motocicleta ou requeira medida pertinente ao 

caso, no prazo de 5 dias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 05 de 

setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-51.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LAZZARI FANTIN (REQUERENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010357-51.2013.8.11.0005. REQUERENTE: FELIPE AUGUSTO STÜKER, 

LETICIA LAZZARI FANTIN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 05 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-31.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010175-31.2014.8.11.0005. REQUERENTE: MARLI MARLENE SCHENKEL 

MAREGA - ME REQUERIDO: SILVANA CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA 

Vistos, etc. Expeça-se mandado de penhora dos bens que guarnecem a 

residência do executado, desde que não sejam essenciais para sua 

habitabilidade, conforme recomenda o Enunciado nº. 14 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 06 de setembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000390-28.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSUEL ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 05 de setembro 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001553-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GLEICE PEREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001553-77.2017.8.11.0005. REQUERENTE: GLEICE PEREIRA FREITAS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, 05 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000694-61.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE ROBERTO MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, 06 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001477-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

MARCELO BARBOSA ARRUDA (ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001477-53.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: ANDREIS COMERCIO 

ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: DOUGLAS 

FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES Vistos, etc. Tendo em vista os 

princípios que regem o juizado especial, especificamente o da economia 

processual e celeridade, é obrigação da parte indicar o correto endereço 

do outro litigante, não cabendo esta providência ao Juízo, nem se 

aplicando subsidiariamente o CPC. Tal conclusão é corroborada pelo artigo 

18, § 2º, da Lei 9.099/95, denotando a celeridade que deve reger os 

procedimentos do JEC, sem prejuízo da parte que não conhece o 

endereço do outro litigante optar pela justiça comum, nos termos do artigo 

3º, §3º, da Lei 9.099/95. Assim, concedo o prazo de 10 dias para que a 

parte indique o correto endereço da parte requerida, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Diamantino, 05 de setembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO QUEROBINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001558-02.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ALEX SANDRO QUEROBINO 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 05 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012883-25.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVANEI FERREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8012883-25.2012.8.11.0005. REQUERENTE: PORTAL MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - ME REQUERIDO: DIVANEI FERREIRA DE JESUS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 05 de 

setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012352-36.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

D CASTRO COMERCIO DE GAS LTDA ME - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8012352-36.2012.8.11.0005. REQUERENTE: D CASTRO COMERCIO DE 

GAS LTDA ME - ME REQUERIDO: GRACIELA CONCEICAO DA SILVA 

Vistos, etc. Em análise aos autos, verifico que mesmo intimada 

pessoalmente a dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a 

parte autora se manteve inerte. Pois bem. Como é sabido, é ônus da parte 

interessada proceder todos os atos e diligências necessárias para o 

regular andamento do processo, não podendo a ação se perpetuar no 

tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, considerando a 

inércia da parte autora, que não promoveu os atos e as diligências que lhe 

cabiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso II e III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 

da Lei 9.099/95). P. I. C. Diamantino, 06 de setembro de 2018. José Mauro 
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Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005098-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE DA SILVA MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005098-25.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, do CPC. No tocante ao pedido liminar para modificação de curatela, a 

fim de melhor embasamento do feito e uma solução pacífica e definitiva da 

demanda, designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 

14h00min. Cite-se e intime-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, bem como para que compareça à 

audiência designada. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Serve a 

presente como Mandado, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

06 de Setembro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002909-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CONEJO (ADVOGADO(A))

MARINALDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

PASCOALINA DE ALMEIDA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DO NASCIMENTO AQUINO (INVENTARIADO)

MARINA DO NASCIMENTO (INVENTARIADO)

MARIA ANGELA DO NASCIMENTO (INVENTARIADO)

FLAVIA CRISTINA NASCIMENTO (INVENTARIADO)

MARILZA DO NASCIMENTO ARAUJO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002909-74.2018.8.11.0037. Vistos etc. Considerando que os bens do 

espólio foram estimados em valor inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos 

(R$ 937.000,00), nos termos do art. 664 e seguintes do CPC, recebo a 

inicial como arrolamento comum. Nomeio inventariante a requerente 

Pascoalina, cabendo-lhe, independentemente de assinatura de termo de 

compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor 

aos bens do espólio e o plano da partilha, nos exatos termos do art. 664, 

do CPC, no prazo de 20 dias. Após, citem-se os herdeiros e intime-se a 

interessada não representados. Havendo concordância quanto às 

declarações e ao plano de partilha apresentados, intime-se a inventariante 

para, no prazo de 30 dias, juntar as certidões negativas municipais, 

estaduais (1. certidão negativa de débitos expedida pela PGE; 2. certidão 

negativa de débitos fiscais e outras irregularidades expedidas pela 

Secretaria de Estado de Fazenda) e federais. Em seguida, com fulcro no 

art. 664, § 5º, do CPC, conclusos para julgamento da partilha. Citados os 

herdeiros, intimada a interessada e tendo sido arguida impugnação, 

manifeste-se a inventariante no prazo de 15 dias e venham-me os autos 

conclusos para maiores deliberações. Expeça-se o necessário, servindo 

cópia da presente como mandado. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste, 06/09/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005117-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CELIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSELILTON GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

JOSE CAETANO AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TRINDADE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005117-31.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo o arrolamento sumário na 

forma proposta, vez que preenche os requisitos previstos no art. 659, do 

CPC. Defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça Antes de homologar a 

partilha, nomeio a requerente inventariante e, por cautela, determino sua 

intimação para colacionar aos autos a certidão negativa estadual expedida 

pela PGE, no prazo de 30 dias. Havendo débito fiscal em nome da falecida, 

deverá ser apresentado novo plano de partilha, observada a reserva de 

bens nos moldes do art. 663, do CPC. Não sendo registrado qualquer 

débito em nome da de cujus junto às Fazendas, venham-me os autos 

conclusos para homologação da partilha. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

06/09/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002673-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. O. (EXEQUENTE)

L. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002673-25.2018.8.11.0037. Vistos etc. Visando a celeridade e economia 

processual, designo audiência de conciliação para o dia 13/09/2018, às 

14h00min. Intimem-se as partes através de seus procuradores 

constituídos. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

06 de Setembro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005338-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. R. (ADVOGADO(A))

P. E. B. (REQUERENTE)

F. A. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005338-14.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo a inicial na forma 

proposta e determino que o feito trâmite sob segredo de justiça. Visando 

melhores subsídios para uma decisão mais ajustada a realidade, determino 

a realização de estudo psicossocial na residência dos requerentes a fim 

de verificar se possuem estrutura e estabilidade para adotar e constatar a 

existência, ou não, de vinculo afetivo entre os postulantes e a criança. 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para juntada do relatório. Designo, desde 

já, audiência de oitiva das partes para o dia 25/09/2018 às 13h50min. 

Considerando que a sentença que destituiu o poder familiar transitou em 

julgado (autos 194004), entendo desnecessária nova citação, nos termos 

do art. 45, § 1º do ECA. Dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 06/09/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 109621 Nr: 8810-84.2011.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ZILDA VILAS BOAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTOTELES DE OLIVEIRA, ELIEZER DE 

OLIVEIRA, RACHEL DE OLIVEIRA RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls.175.

Considerando que os herdeiros Eliezer de Oliveira e Rachel de Oliveira 

Rabelo não foram citados pessoalmente¹, determino nova citação dos 

referidos herdeiros, nos endereços indicados às fls.175.

A fim de proporcionar uma solução definitiva ao presente feito, designo 

audiência de conciliação para o dia 06/11/2018 às 17h:20min.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138093 Nr: 9077-51.2014.811.0037

 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: BBDS, ÉSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho a emenda à inicial de fls.38.

Determino a retificação da ação devendo tramitar como Ação de 

Regulamentação de Guarda c/c Alimentos com Pedido de Alimentos 

Provisórios.

Diante das alegações iniciais no sentido de que o infante se encontra na 

guarda de fato da requerente, defiro provisoriamente a guarda em seu 

favor.

Considerando que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas, consoante fls.21/27, tenho que o mesmo está em local incerto 

e não sabido, razão pela qual, determino sua citação editalícia, nos termos 

do art. 256, II, do CPC. Em atenção ao disposto no art. 257, III, do CPC, fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias.

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio Defensor Público diverso do que subscreveu a petição inicial 

para apresente defesa em favor do executado, no prazo de lei.

 Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 142835 Nr: 1092-94.2015.811.0037

 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: EMMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE SANTOS VANDERLEY 

PERUCHI - OAB:SP 197003, EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA - 

OAB:SP 135.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Considerando a determinação de expedição de mandado de avaliação, 

procedo a intimação dos advogados das partes, para no prazo de 

05(cinco) dias, recolherem a diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado.

Fica a parte autora também intimada a recolher as custas processuais 

para cumprimento da carta precatória com a finalidade de realização de 

estudo psicossocial em sua residência na Comarca de Mafra/Sc.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 112020 Nr: 2493-36.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFCS, JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de f. 56, tendo em vista que a Defensoria Pública não 

comprovou a existência de ato processual que dependa de providência ou 

informação que somente possa ser realizada ou prestada pela parte 

patrocinada, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC, podendo a Instituição 

se utilizar dos meios disponíveis para a obtenção do endereço do 

requerente.

Dê-se vista à Defensoria Pública para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 168623 Nr: 4556-92.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597, TALITA BARRETO - OAB:19.488 A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO MODESTO - 

OAB:MT/15.220

 Considerando a justificativa apresentada pelo requerido às fls. 25/27, 

acompanhada de documentos juntados às fls. 30/44, impulsiono os autos 

para intimação da parte requerente a se manifestação no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 109668 Nr: 8841-07.2011.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINHO RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO, ERNESTO 

RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 202382 Nr: 404-30.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRLR, MAURICIO DOS SANTOS REGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS PIZARRO 

TORRANO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que decorreu o prazo solicitado às fls.71, intime-se o 

requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ciência ao Ministério Público.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 110 de 779



 Cod. Proc.: 200516 Nr: 8709-37.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASSDP, MARILLET BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS PIZARRO 

TORRANO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Colha-se o parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico), que deverá 

pronunciar-se acerca da necessidade e urgência na realização dos 

exames de Painel de Leocodistrofia, Lacto e CK pelo SUS em Mato 

Grosso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 161828 Nr: 1169-69.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - 

OAB:23546/O

 Considerando a Audiência de Conciliação do dia 13/09/2018, Intimo o 

requerente Júlio Ribeiro Bispo na pessoa de seu advogado Wande Alves 

Diniz OAB 10927/GO para que compareçam na Audiência no Forúm de 

Primavera do leste-MT, bem como na Oficina de Pais e Filhos que a 

contecerá dia 15/09/2018 aparti das 13:00 horas, na Univercidade UNIC no 

endereço Avenida Paulo César Aranda n° 241 Bairro Jardim Riva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 144519 Nr: 1818-68.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR MIESTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE GRAPEGGIA MIESTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ JOSÉ DA SILVA - 

OAB:PR-9734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, 

TATIANE SOARES MATARAN - OAB:MT 22316

 Embargos á Execução n.º 1818-68.2015.811.0037Código 144519.Vistos 

etc.....Com essas considerações, reconheço obscuridade na sentença 

proferida e retifico o quinto parágrafo de f. 60, onde se lê “Verifico que 

não foi atribuído valor à causa, contudo o benefício econômico pretendido 

com os presentes embargos era a extinção do processo de execução – 

cujo valor da causa era R$ 20.547,09 à época, razão pela qual condeno a 

parte vencida ao pagamento de honorários de 10% sobre a referida 

quantia, devidamente atualizada até a data do pagamento (art. 85, § 2º, do 

CPC). para constar: Verifico que não foi atribuído valor à causa, contudo o 

benefício econômico pretendido com os presentes embargos era a 

extinção do processo de execução, razão pela qual condeno a parte 

vencida ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da execução 

atualizado (parcelas vencidas e vincendas, correspondente ao valor atual 

de R$ 181.098,16, conforme f. 209 dos autos código 135804) até a data 

do pagamento (art. 85, § 2º, do CPC).Intimem-se as partes. 

Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 07 de agosto de 2018.Lidiane de 

Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 143695 Nr: 1480-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE GRAPEGGIA MIESTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR MIESTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MARIANA CALVO CARUCCIO - 

OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO 

EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ JOSÉ DA SILVA - 

OAB:PR-9734

 Impugnação de Assistência Judiciária n.º 1480-94.2015.811.0037

Código nº 143695.

Vistos etc.

Considerando que a audiência designada no processo 144519 não se 

realizou ante ao não comparecimento de Valdecir, o qual se encontrava 

devidamente intimado e não apresentou justificativa, defiro o pedido de 

item “c” e “d” de f. 09, efetuando a consulta via Infojud e Renajud.

Juntados os extratos, intimem-se as partes para tomarem ciência e 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de dez dias.

Em seguida, venham-me conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000576-23.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDO TOTTI NETO (EXECUTADO)

ALEXSANDRO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000576-23.2016.8.11.0037 Ação de Execução de Título Extrajudicial 

Exequente: Silva e Verdério da Silva LTDA. Executados: Olindo Totti Neto e 

Alexsandro do Nascimento Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de 

Titulo Extrajudicial proposta por Silva e Verdério da Silva LTDA. em face de 

Olindo Totti Neto e Alexsandro do Nascimento, todos qualificados nos 

autos em epígrafe. Formada a angularidade da relação jurídica processual, 

a parte exequente noticiou o pagamento do débito, postulando pela 

extinção do feito (Id. 12749881). Formalizados os autos, vieram para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Isto posto, extinto o crédito 

pelo pagamento, julgo extinta por sentença a execução com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Honorários advocatícios 

consoante fixados no despacho inicial. Restitua-se o valor bloqueado à 

parte executada (Id. 10087293). Baixe-se a medida restritiva (Id. 

10094051; 10094048 e 12556631). Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 09 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003696-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALOISIO DA ROSA HAAS (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA METRON LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003696-06.2018.8.11.0037; REQUERENTE: MARIA ANTONIA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: CONSTRUTORA METRON LTDA INTIMAÇÃO 

Intimo as partes da decisão do ID 13968371, bem como acerca da 

audiência designada: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum 

Data: 24/10/2018 Hora: 15:00 Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Fórum Data: 17/10/2018 Hora: 13:30 , conforme certidão a seguir 

transcrita: O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

a determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 15h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 
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que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste-MT, 03 de 

setembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 Assinado eletronicamente por: ESIO MARTINS DE FREITAS 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 15137248 18090314471780300000014844900

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003396-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAL VERDE SERVICE LTDA. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003396-44.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BIAVATTI TRANSPORTES DE 

DIESEL LTDA Vistos etc. Retifique-se o nome da parte executada. Cite-se 

o executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem 

como que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser expressamente 

advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, 

art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, 

§§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Concluídas as 

diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 

de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003478-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GELCIANE LIBERA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003478-75.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: GELCIANE LIBERA DE OLIVEIRA EXECUTADO: EDINALDO 

RODRIGUES Vistos etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos 

moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se o executado para 

pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (CPC, art.829, 

caput), cientificando-o de que, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem como que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art.916). Fixo os 

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, 

devendo o executado ser expressamente advertido de que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art.827, §1º). Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de 

justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido, 

incumbindo ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para 

fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens 

sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. No prazo de 10 (dez) dias 

de sua concretização, a parte exequente deverá comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas. Formalizada penhora sobre bens suficientes para 

cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) 

dias, o cancelamento as averbações relativas àqueles não penhorados, 

determinando o juiz o cancelamento das averbações caso a parte 

exequente não o faça no prazo (CPC, art.828). O exequente que promover 

averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações 

indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados (CPC, art.828, §5º). Inexistindo pagamento no tríduo legal, 

inclua-se o nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, 

art.782, §3º). Concluídas as diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003806-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO VIANA (AUTOR(A))

TULIO CASSIANO GARCIA MOURAO (ADVOGADO(A))

LUCIO FLAVIO DE ARAUJO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VO PEDRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (RÉU)

JONES BEVILAQUA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003806-05.2018.8.11.0037. 

AUTOR: RAIMUNDO NONATO VIANA RÉU: JONES BEVILAQUA, VO 

PEDRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Vistos etc. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Havendo prova escrita sem eficácia de título executivo, defiro a 

expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (CPC, art.701, 

caput) ciente de que, se cumprir o mandado no prazo, estará isento do 

pagamento das custas processuais (CPC, art.701, §1º). Constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no artigo 702, observando-se, no couber, as regras 

para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2º). Independentemente 

de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, embargos à ação monitória (CPC, art.702, 

caput). Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 27 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004631-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CLEVERTON DE ALMEIDA FREIRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004631-46.2018.8.11.0037. 

AUTOR: CLEVERTON DE ALMEIDA FREIRE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004772-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO DE JESUS FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004772-65.2018.8.11.0037. 

AUTOR: PAULO RICARDO DE JESUS FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 
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intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003040-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 

(EXEQUENTE)

LEANDRO QUINTEIRO VACCARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAREN BERGAMASCHI MUSSI (EXECUTADO)

LEANDRO MUSSI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003040-49 .2018 .8 .11 .0037 .  EXEQUENTE:  AGR O F U T U R A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. EXECUTADO: LEANDRO 

MUSSI, CAREN BERGAMASCHI MUSSI Vistos etc. Citem-se os executados 

para pagarem a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art.829, caput), cientificando-os de que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão se opor à execução por meio de embargos, 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem como que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, poderão requerer que 

lhes seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês 

(CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor do débito, devendo os executados serem expressamente 

advertidos de que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, 

art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação dos executados. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, 

§§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar os executados, 

arrastar-lhes-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade. No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, a parte 

exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. 

Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, 

o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento as 

averbações relativas àqueles não penhorados, determinando o juiz o 

cancelamento das averbações caso a parte exequente não o faça no 

prazo (CPC, art.828). O exequente que promover averbação 

manifestamente indevida ou não cancelar as averbações indenizará a 

parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados (CPC, 

art.828, §5º). Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do 

executado em cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º). Concluídas 

as diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

18 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005191-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SADI BERNARDO SANTIN (AUTOR(A))

WENDER LUIZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

DENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005191-85.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SADI BERNARDO SANTIN, 

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA RÉU: DENIVAL FRANCISCO 

DOS SANTOS Vistos etc. Nos termos do artigo 65, da Lei nº 8.245/91, 

findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da 

notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de 

força, inclusive arrombamento, os móveis e utensílios serão entregues à 

guarda de depositário, se não os quiser retirar o despejado. Outrossim, 

inobstante a previsão legal, eventual requerimento de força policial deve 

ser formalizado, acaso configurada a hipótese normativa (CNG, art.474). 

A medida liminar foi deferida, a qual não foi modificada, por meio recursal, 
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portanto vigente. Diante disso, expirado o prazo de desocupação e 

prestada à caução, expeça-se mandado de despejo. Por fim, intime-se a 

parte autora para impugnar a contestação, bem como para manifestar-se 

quanto a arguição de que o Juízo da 3ª Vara dessa Comarca é o Juízo 

prevento para o julgamento da presente ação, em razão da distribuição da 

ação de manutenção de posse nº 1003851-09.2018.8.11.0037. Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 03 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005191-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SADI BERNARDO SANTIN (AUTOR(A))

WENDER LUIZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

DENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005191-85.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SADI BERNARDO SANTIN, 

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA RÉU: DENIVAL FRANCISCO 

DOS SANTOS Vistos etc. Nos termos do artigo 65, da Lei nº 8.245/91, 

findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da 

notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de 

força, inclusive arrombamento, os móveis e utensílios serão entregues à 

guarda de depositário, se não os quiser retirar o despejado. Outrossim, 

inobstante a previsão legal, eventual requerimento de força policial deve 

ser formalizado, acaso configurada a hipótese normativa (CNG, art.474). 

A medida liminar foi deferida, a qual não foi modificada, por meio recursal, 

portanto vigente. Diante disso, expirado o prazo de desocupação e 

prestada à caução, expeça-se mandado de despejo. Por fim, intime-se a 

parte autora para impugnar a contestação, bem como para manifestar-se 

quanto a arguição de que o Juízo da 3ª Vara dessa Comarca é o Juízo 

prevento para o julgamento da presente ação, em razão da distribuição da 

ação de manutenção de posse nº 1003851-09.2018.8.11.0037. Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 03 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151505 Nr: 5042-14.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL CONQUISTA EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALVINO FRISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 Processo nº 5042-14.2015.811.0037 (Código nº 151505)

Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e 

Danos

Requerente: Hotel Conquista EIRELI - ME

Requerido: Italvino Frison

Vistos em correição permanente.

 Certifique-se quanto a tempestividade da contestação, atentando-se para 

a eventual vigência de ato normativo quanto a suspensão do prazo 

processual vigente à época do protocolo da defesa.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177332 Nr: 9234-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINO FERREIRA PONOCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se acerca do petitório 

juntado à f. 58/59, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113377 Nr: 3769-05.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCILEIDE MARIA MEDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:MT/ 14394

 Intimo a parte requerente para manifestar seu interesse na realização da 

audiência de conciliação, tendo em vista a manifestação retro (f. 110) da 

parte requerida nesse sentido. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 1835-51.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBI LINN, HERMI LINN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, GOTTLIEB LUIZ 

RUPPEL - ESPÓLIO, BRONILDA RUPPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 Certifico que nesta data a Advogada Dra LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, fica INTIMADA de que os autos 

encontram-se desarquivados, devendo requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152551 Nr: 5597-31.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO JÚNIOR PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:MT 9.301, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:MT 7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Processo nº 5597-31.2015.811.0037 (Código nº 152551)

Impugnação ao Valor da Causa

Impugnante: Vitório Júnior Piccini

Requerido: Jaci Transportes e Logística Ltda - ME

Vistos em correição permanente.

 Trata-se de impugnação ao valor da causa oposta por Vitório Júnior 

Piccini em face de Jaci Transportes e Logística Ltda – ME, qualificados nos 

autos principais.

A impugnação fundamenta-se, basicamente, na desconsideração da 

estimativa dos lucros cessantes, os quais integram a pretensão 

indenizatória, ao lado dos lucros emergentes.
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Instada a manifestar-se, a parte requerida sustentou que, apesar de ter 

apontado certos parâmetros, o valor da indenização por lucros cessantes 

ainda deve ser apurado.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos moldes do artigo 292, V, do Código de Processo Civil, o valor da 

causa será, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o 

valor pretendido.

Assim, do mesmo modo que a indenização fundada em dano moral está 

sujeita a arbitramento judicial, fato que não exclui sua inclusão no valor da 

causa, a singela circunstância do valor dos lucros cessantes estarem 

sujeitos a apuração não os exclui, devendo ser considerada a pretensão 

(estimativa) da parte.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e corrijo o valor da 

causa para R$626.995,00 (seiscentos e vinte e seis mil novecentos e 

noventa e cinco reais).

O recolhimento das custas complementares será efetuado ao final, em 

conformidade com a decisão proferida nos autos principais.

Certifique-se nos autos principais.

Efetuadas as intimações pertinentes, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145743 Nr: 2425-81.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT, VITÓRIO JÚNIOR PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, FÁBIA CAROLINA MORETTO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:MT 9.301, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - 

OAB:MT 7134, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 

299.951

 Processo nº 2425-81.2015.811.0037 (Código nº 145743)

Ação de Indenização para Reparação de Danos Materiais e Danos Morais

 Requerente: Jaci Transportes e Logística Ltda - ME

Requeridos: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 Vitório Júnior Piccini

Vistos em correição permanente.

 Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar-se especificamente sobre a 

arguição de ilegitimidade ativa (fls.338/345), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167456 Nr: 3900-38.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADO CENTRAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE KUHNEN, MARILENE SOARES KUHNEN, 

M. S. KUHNEN E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR LOURENÇA DO 

CARMO SILVA - OAB:OAB/GO 15.031

 Processo nº 3900-38.2016.811.0037 (Código nº 167456)

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

Requerente: Atacado Central Comércio de Alimentos Ltda.

Requeridos: José Kuhnen e Outros

Vistos em correição permanente.

 Cite-se a sócia Marlene Soares Kuhnen, com observância do endereço 

declinado pela parte autora (fls.36).

Ouça-se a parte requerida sobre os documentos juntados pela parte 

autora (fls.37/41), em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º).

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49975 Nr: 5288-88.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALIRIO LOPES RODRIGUES, Maria Antunes dos 

Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CESAR MAMUS - 

OAB:MT 11555, CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - OAB:MT 8239-B, 

Cristiano Terrengui - OAB:23584/MT, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056, NEHTLIN MAPIE PERÃO - OAB:OAB/MT 22.004

 Processo nº 5288-88.2007.811.0037 (Código nº 49975)

Ação de Execução de Título Judicial

Exequentes: Valírio Lopes Rodrigues e Maria Antunes dos Santos 

Rodrigues

Executada: Cibe Pré-moldados

Vistos em correição permanente.

 Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre o requerimento de 

substituição de bens penhorados (fls.377/378), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120474 Nr: 2956-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADO CENTRAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. KUHNEN E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2956-41.2013.811.0037 (Código nº 120474)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Atacado Central Comércio de Alimentos Ltda.

Executada: M. S. Kuhnen e Cia Ltda.

Vistos em correição permanente.

 Processo suspenso nos moldes do artigo 134, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

Julgado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128850 Nr: 1732-34.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CARDOSO DA SILVA, ROBERTO CARLOS 

CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES FERNANDES JALLAGEAS DE 

LIMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE 

PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623, VERA LUCIA MARQUES 

LEITE - OAB:MT/ 11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: NÃO EXISTE O NR, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3462 Nr: 18-69.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - OAB:273580, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOTTO CORREA 

- OAB:14144/MT

 INTIMO os executados, na pessoa do seu procurador, da penhora 

realizada a fl. 545 para querendo opor embargos o façam no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149208 Nr: 3954-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORLI STAUD BOSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI MARIA SANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se acerca do petitório 

juntado à f. 82/83, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104368 Nr: 3340-72.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BORSOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUFIA MAZUR ROSSETTO, OSCAR 

ROSSETTO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a informação de fl. 41, INTIMO o advogado da parte autora 

para comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112505 Nr: 3043-31.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se acerca do petitório 

juntado à f. 133/134, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150059 Nr: 4437-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT -UNICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES M. C. TEIXEIRA 

- OAB:MT 18527, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:MT/9247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4437-68.2015.811.0037 (Código nº 150059)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso Executada: 

Alessandra de Andrade Santos Molina

Vistos etc.

Defiro o requerimento formulado pelas partes e suspendo o curso 

processual, pelo prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra 

voluntariamente a obrigação, nos moldes do artigo 922 do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem informação, em 10 

(dez) dias.

Em seguida, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4202 Nr: 3-32.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3-32.1998.811.0037 (Código 4202)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural Primavera do Leste - PRIMACREDI

Executado: Mauro Luiz Martins

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução por quantia certa proposta por Cooperativa 

de Crédito Rural Primavera do Leste - PRIMACREDI em face de Mauro Luiz 

Martins, qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora desistiu da ação (fls.154).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte autora, nos moldes do artigo 90, caput, do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 17 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 209987 Nr: 4134-49.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÉRICO VIEGAS, ALIANE ANTONIETA 

VIEGAS, ADILSON JOSÉ VIEGAS, LILIANE ORTIS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:7.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 208981 Nr: 3683-24.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON, JONES LEONIR KOLLN, LARI 

KOLLN, TEREZINHA GENTIR KOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141831 Nr: 619-11.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:MT 18441, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca das Correspondências Devolvidas juntada aos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124917 Nr: 7482-51.2013.811.0037

 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): RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MS 12.178-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124431 Nr: 7005-28.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado Dr. LEONARDO COSTA NICOLINO 

fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006022-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (AUTOR(A))

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLAYTON DANIEL BATISTA COELHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006022-36.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

CRUZEIRO LTDA RÉU: KLAYTON DANIEL BATISTA COELHO Vistos. 

Trata-se de ação ordinária de locupletamento ilícito proposta por 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO – LTDA em face de KLAYTON 

DANIEL BATISTA COELHO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Cite-se a parte requerida para que tenha conhecimento acerca da 

presente ação e ofereça resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Contestada a ação, certifique a tempestividade e intime-se a parte autora 

para impugnar, no prazo de 10 (dez) dias. Ressalte-se que, de acordo 

com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

04 de outubro de 2018, às 13h40min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada. Não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos 

do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 31 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006098-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

JOVELINO SALVADOR DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006098-60.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOVELINO SALVADOR DE ARAUJO RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Visto. Trata-se de ação revisional c/c consignação 

em pagamento com pedido de tutela antecipada proposta por JOVELINO 

SALVADOR DE ARAUJO contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz que possui relação 

de negócios jurídicos com o requerido em razão da celebração de 

contratos - Cédulas de Créditos Bancários, declarando que estes 

possuem clausulas com cobranças abusivas, por isso possui dificuldades 

e não esta conseguindo adimplir com suas obrigações nos moldes que lhe 

foram impostas pelo Banco. Requer o deferimento da assistência judiciária 

gratuita, a declaração de cobrança abusiva, ilegal e não contratada, 

afastando os efeitos da inadimplência, pretendendo revisar os termos do 

que fora pactuado, que importam na remuneração e nos encargos 

moratórios pela inadimplência, bem como o deferimento de tutela 

antecipada para garantir a manutenção da posse e que seja autorizado os 

depósitos em juízo das parcelas que entende devida, no importe de 

R$1.344,54 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e 

quatro centavos) cada. É o breve relato. Decido. Estabelece o artigo 300 

do Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De acordo com a 

nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: artigo 294: “A tutela 
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provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos 

da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o 

pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão 

preenchidos os requisitos acima mencionados, portanto, inadmissível 

acolher os pedidos formulados em sede de tutela de urgência, pois o 

autor, com base em cálculo unilateral, questiona a legalidade das verbas e 

encargos aplicados no contrato de financiamento firmado entre as partes. 

Não há como reconhecer, desde logo, que exista prova capaz de 

evidenciar a probabilidade da alegação de que os valores cobrados pela 

instituição financeira são abusivos em razão do descumprimento de 

cláusulas estabelecidas no contrato, uma vez que a prova produzida 

unilateralmente não pode ser erigida àquela condição. Assim, o 

acolhimento das pretensões implicaria ofender ao princípio da “Pacta Sunt 

Servanda” que rege as relações contratuais e, segundo o qual, os 

contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados. 

Nesse passo, não se pode desconsiderar que o § 3º do artigo 330 do 

Código de Processo Civil, “o valor incontroverso deverá continuar a ser 

pago no tempo e modo contratados”. Ademais, como dispõe a Súmula 380 

do Superior Tribunal de Justiça: “A simples propositura da ação de revisão 

de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Diante do 

exposto, indefiro a tutela pretendida, nos termos do artigo 300 do Código 

de Processo Civil, bem como o pedido de assistência judiciária gratuita por 

não preencher os requisitos mínimos exigidos pela lei, todavia 

considerando que a parte autora demonstrou por meio de documentos que 

está momentaneamente impossibilitada de arcar com as custas 

processuais deste feito, autorizo o recolhimento das taxas e custas 

processuais ao final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- 

CGJ. Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designo o dia 04 de outubro de 2018, às 14h40min, para sessão de 

conciliação (artigo 165, Código de Processo Civil). Conste que a sessão 

será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. Proceda-se com o necessário para o implemento desta 

decisão para comparecer à audiência designada, advertindo-o que caso 

não haja autocomposição o prazo para contestação será contado na 

forma do artigo 335 do Código de Processo Civil. Apresentada 

contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias. Proceda-se a citação e intimação do requerido. 

Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, 

carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada com a íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006078-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. F. B. V. (EXECUTADO)

H. H. L. -. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006078-69.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: HBB HOTEL LTDA - ME, LENIR DE FATIMA BIALVO VUICIK 

Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento 

da distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução 

do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006064-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

CRISTIANE PINHEIRO DIOGENES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE LOURDES DA ROSA GOMES (REQUERIDO)

PAULO ROGERIO GOMES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006016-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que em cumprimento a decisão, constatei a ausência de 

recolhimento das custas ou decisão que deferiu a gratuidade, bem como a 

diligência do Oficial de Justiça, deste modo, impulsiono o presente feito, 

com a finalidade de intimar a parte autora para tomar providências, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006035-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DA ROCHA FRADE (REQUERIDO)

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA (REQUERIDO)

ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006035-35.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: MARIO DA ROCHA FRADE, ANTONIO JOAO CATARINO DA 

SILVA, ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA Vistos. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que o processo foi distribuído na classe 

Carta Precatória Cível. Intime-se o requerente para esclarecer a 

distribuição da presente deprecata, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

certifique-se e concluso para análise. Primavera do Leste/MT, 30 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006055-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(REQUERENTE)

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 119 de 779



CARLOS ALBERTO COZER (REQUERIDO)

CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002109-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68925 Nr: 1234-74.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Vistos[...]É a síntese do relatório.Fundamento e decido.Compulsando os 

autos, verifico que a parte requerida foi devidamente intimada, através de 

seu advogado, para arguir impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos, bem como para apresentar o 

pagamento dos honorários periciais, quedando-se inerte.Ainda, 

apresentado o laudo pericial, procedeu-se intimação do requerido para se 

manifestar, que novamente quedou-se inerte[...]Assim, ante a inércia do 

requerido e considerando a concordância do requerente com os valores 

apurados na perícia realizada, HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 

308/370.Proceda-se a retificação da distribuição e autuação para constar 

a presente como cumprimento de sentença.Intime-se o executado para 

pagar os valores indicados no laudo pericial (fl.308/370), correspondente 

ao montante de R$146.877.455,18 (cento e quarenta e seis milhões, 

oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

dezoito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 

Código de Processo Civil.Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo acima fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (artigo 

525 Código de Processo Civil).Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de 10% 

(dez) por cento.Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto 

que os honorários acima fixados somente serão devidos após escoado o 

prazo para pagamento voluntário, com ou sem impugnação.Por fim, defiro 

o pedido de fls.309. Proceda-se a expedição de alvará para liberação dos 

valores referentes aos honorários periciais em favor do perito, conforme 

requerido.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107272 Nr: 6377-10.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DIOGENES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT, sidney da 

silva guimaraes - OAB:14152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, 

no prazo de 15 dias, o resumo deverá ser encaminhado no email da 

secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124029 Nr: 6594-82.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL STEFANO PIMENTEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY CRISTINA DE 

AMOIM FERRAZ JORDÃO - OAB:MT/11.657, FRANCISCO DUQUE 

DABUS - OAB:SP 248505, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência de fls. 178 v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119429 Nr: 1835-75.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO DE ANDRADE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS 

E SUB PRODUTOS LTDA, ANTONIO CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual endereço de fls. 133/134 é para ser expedido a citação 

do executado. Bem como comprovar o pagamento da diligência , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143888 Nr: 1565-80.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RIBEIRO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:SP/206.339, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:MT 7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147100 Nr: 3081-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VIANA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a sentença (fl. 110)

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101410 Nr: 931-26.2011.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HERBERTS, LEOCÁDIA BENDER 

HERBERTS, ARI ZANETTE, VILSON LUIZ ZANETTE, ROJÂNIA MARIA 

VIEIRA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, JOSÉ 

ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 3103-A, MARCELO TADEU 

FRAGA - OAB:7967/MT, SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - 

OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37238 Nr: 5150-92.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:MT 13.907-B, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Vistos.

Trata-se de pedido formulado pelo exequente de adjudicação do bem 

penhorado às fls.234/235, com a expedição de carta de adjudicação para 

registro da propriedade do bem.

Analisando os autos, verifico que resta comprovado pelo acordo realizado 

entre as partes (p.213/221) e homologado a p.228 que o credor faz jus a 

sua pretensão.

Assim, considerando que o executado não efetuou o pagamento do 

referido acordo e que intimado, este quedou-se inerte (p.241), defiro o 

pedido e determino a adjudicação do imóvel penhorado em favor do 

exequente, pelo valor da avaliação, devidamente corrigido (artigo 876, do 

Código de Processo Civil), devendo ser realizada a expedição de carta de 

adjudicação para registro da propriedade do bem, nos termos do artigo 

825, I do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada, por seu advogado, acerca da presente 

decisão.

Destarte, uma vez assinado o auto de adjudicação, no prazo de 20 dias, o 

interessado deverá providenciar o necessário para a expedição de carta 

de adjudicação, indicando as cópias para formação do instrumento e o 

recolhimento das custas de expedição.

Na mesma oportunidade, o exequente deverá comprovar, ainda, a ciência 

de todas as pessoas previstas nos artigos 799 e 889, ambos do Código 

de Processo Civil, com cópias de todas as cartas, intimações e editais 

realizados, para conferência, ou, declarar expressamente sua 

inocorrência.

Em seguida, feitas as conferências necessárias pela Serventia, o que 

deverá ser certificado, expeça-se carta de adjudicação e, havendo 

requerimento expresso, mandado de imissão ou ordem de entrega ao 

adquirente, encaminhando para assinatura.

 No mais, caso o valor do crédito seja superior ao valor do bem 

adjudicado, deverá o exequente providenciar a elaboração de novos 

cálculos, prosseguindo a execução pelo saldo remanescente.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimem-se

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173548 Nr: 7109-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON OTÁVIO DA SILVA TRINDADE - ME, 

ROGÉRIO ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora 

apresentada, para determinar a restituição do prazo para pagamento 

voluntário e apresentação de embargos à execução ao executado Rogério 

Alves Dias, observando-se o suprimento da falta de citação pelo 

comparecimento espontâneo do executado, conforme disposto no § 1º do 

artigo 239, do Código de Processo Civil, devendo a penhora realizada e os 

atos expropriatórios do imóvel penhorado permanecerem suspensos até o 

decurso dos referidos prazos.Considerando o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita do executado (fl.93), intime-o, por meio de 

seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do 

CPC). Ressalto que, conforme estabelecido no artigo 917, § 1º, a 

incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples 

petição. Deste modo, não há o que se falar em arbitramento de honorários 

advocatícios, conforme requerido no item “g”, visto tratar-se de simples 

petição.Decorrido o prazo, não havendo pagamento e não sendo 

oferecidos embargos à execução, intime-se o exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178424 Nr: 9810-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Luiz Henn - ME, JAIR LUIZ HENN, 

ELIZABETE BATISTA

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

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135987 Nr: 7548-94.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. TAVARES ALVES ME, PAULO LOPES DOS 

SANTOS, JOSINALDO TAVARES ALVES, MARIA LOPES DOS SANTOS 

ALVES, REGILENE LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência de fls. 142 v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139759 Nr: 10126-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGO DE FRANÇA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123454 Nr: 6010-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI KUZMIN, PARASKEWIA KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O

 Vistos.Aduz o executado não ter sido obedecida a ordem de penhora 

prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Contudo, verifico que 

os imóveis penhorados constituem garantias hipotecárias da Cédula Rural 

executada (fls. 09/11), sendo certo que o § 3º do artigo supracitado prevê 

que, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a 

coisa dada em garantia..Assim, não se sustentam as alegações do 

executado, visto que obedecida a ordem de preferência de penhora 

prevista no artigo 835 do Código de processo Civil. Ainda, alega o 

executado serem excessivas as penhoras que recaem sobre os imóveis 

matrículas nº 3.236 e 2633 do CRI desta Comarca. No entanto, a avaliação 

de tais imóveis ainda não foi realizada, não sendo possível, nesta sede de 

cognição, avaliar a existência ou não do excesso alegado.Neste 

sentido:ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de manutenção da penhora de 

apenas um dos imóveis penhorado por ser suficiente para garantia da 

dívida, com liberação dos demais imóveis penhorados Suficiência, em 

tese, para garantir a dívida executada. Excesso de penhora só poderá ser 

apurada, se for o caso, na época processual oportuna, após a avaliação 

dos bens penhorados. Agravo não provido. (TJSP; AI 

2144621-32.2018.8.26.0000; Ac. 11720274; Campinas; Vigésima Nona 

Câmara de Direito Privado; Relª Desª Silvia Rocha; Julg. 15/08/2018; DJESP 

24/08/2018; Pág. 1764)Assim, para melhor análise da referida alegação, 

defiro o pedido de fls. 110/111 e determino a realização da avaliação dos 

imóveis penhorados às fls.77/80.Após a avaliação, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171395 Nr: 5887-12.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R E TRANSPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 206063 Nr: 2266-36.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DALOSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO VIALLE - 

OAB:PR/5.965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 197343 Nr: 7480-42.2017.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E 

SERVIÇOS LTDA - ME, ADRIANO NUNES DA SILVA RODRIGUES 

BARBOSA, VANESSA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, JÉSSIKA LOPES 

BORGES - OAB:MT 17.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência de fls. 83 v e 84 v , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30355 Nr: 2609-23.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL BECKER MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, MANOEL 

DIÓZ SILVA NETO - OAB:MT 19337, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fls.257/258, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23113 Nr: 225-24.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492, ELTON RUBENS DO ESPÍRITO SANTO - OAB:7.463-MT, 

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:MT 5925, GABRIEL 

GAETA ALEIXO - OAB:SP 27681, SEBASTIÃO CARLOS ARAUJO 

PRADO - OAB:ESTA

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Marlon César Silva 

Moraes contra Agropecuária Grande Norte Ltda, todos qualificados.

Intimada para pagar o débito, a executada apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Às fls. 367/376, o exequente apresentou resposta à impugnação.

 À fls. 386/387, rejeitou-se a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para prosseguimento do feito, realizou-se o bloqueio dos ativos 

financeiros da parte executada (fl. 391).

Intimada para se manifestar acerca do bloqueio, a executada permaneceu 

inerte, conforme certidão (fl. 395).

É a síntese do relatório.
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Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o bloqueio de ativos financeiros 

na conta da parte executado no valor suficiente à satisfação da dívida, 

sendo que, intimada para se manifestar acerca da penhora, a executada 

quedou-se inerte.

 Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores bloqueados à fl. 391 em favor do exequente.

Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6131 Nr: 168-79.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO HERMES PIOREZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MACHADO - 

OAB:10333/RS

 Vistos.

Considerando que, conforme certidão (fl.246), não foi possível localizar o 

veículo de fl.258, cumpra-se na integra a decisão de fl.263, intimando-se o 

executado para indicar a exata localização do bem, conforme 

determinado.

Decorrido o prazo, não havendo manifestação, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158562 Nr: 8383-48.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMMES E HAMMES LTDA, ELTON MANOEL 

HAMMES, CECILIA MARIA MAYER HAMMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual endereço de fls. 64/68 e 72/74 é para ser expedido a 

intimação dos executado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128192 Nr: 1127-88.2014.811.0037

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL BECKER MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 130, e para melhor analise do pedido de 

aplicação de multa por descumprimento da medida liminar, expeça-se 

mandado de constatação, no prazo de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial 

de Justiça descrever minuciosamente a atual situação da área objeto do 

presente litigio, bem como se as construções na referida área ainda 

encontram-se em andamento.

 Após, com a juntada do auto de constatação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71036 Nr: 3350-53.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGNES SALLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO RAZIA DEL PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que foi realizada a redistribuição do feito a 

esta Vara, todavia, de maneira equivocada.

Isto porque, conforme dispõe o § 1º do artigo 914 do Código de processo 

Civil, os embargos à execução deverão ser distribuídos por dependência à 

ação executiva, a qual encontra-se tramitando na 2ª Vara Cível desta 

Comarca.

 Assim, proceda-se à redistribuição imediata do feito à 2ª Vara Cível desta 

Comarca.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56438 Nr: 4019-77.2008.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDES BARBOSA DE MELLO, JOICE QUEIROZ DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIRLENE SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT, KLEITON LAZZARI - OAB:8727-B/MT, RUDIMAR 

PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 

7.222-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte embargante 

para reqiuerer o que de direito, conforme decisão de fls. 97, no prazo 

legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60236 Nr: 63-19.2009.811.0037

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT, Renata susete 

Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Ronivaldo de Souza Camargo, 

Cpf: 66998581904, Rg: 3911126-8 SSP PR Filiação: Darci Camargo e Rosa 

Saleti de Souza Camargo (Cópia Cart. Identidade), data de nascimento: 

11/07/1968, brasileiro(a), natural de Assis-SP, convivente, agricultor, 

administrador de empresas, Endereço: Avenida Amazonas 780, Bairro: 

Jardim Riva, Cidade: Primavera do Leste-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE CUMPRA COM O 
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DISPOSTO DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITO. Posto isto, com 

fundamento no art. 2º, § 1º do Decreto-lei N.º 911/69, JULGO 

PROCEDENTE, a Ação de Depósito, declarando rescindido o contrato e 

condenando o Requerido a devolução do bem ou o pagamento do 

equivalente em dinheiro, conforme requerido na p. 104 e extrato de P. 105. 

Expeça-se mandado para a entrega, em 24 (vinte e quatro) horas, da 

coisa ou do equivalente em dinheiro, nos termos do artigo 904, do CPC. 

Condeno o Requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que, na forma do § 4.º do art. 20 do CPC (RTJ, 

81:996 e RT, 521:284), fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Proceda-se a intimação do requerido, via edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos 

para deliberação.

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

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 18034 Nr: 96-53.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA G. DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço atualizado da esposa do executado , no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000310-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO DA VITORIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000310-36.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões. Primavera do Leste/MT, 6 de setembro de 

2018. Lidane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004482-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGANTE)

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004482-84.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: ADM DO BRASIL LTDA 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000023-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

VALDEMIR DELMONDES MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Numero do Processo: 1000023-73.2016.8.11.0037 

AUTOR: VALDEMIR DELMONDES MONTEIRO RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Nomeio o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, CRM-MT 1958, médico, para a realização de perícia. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de março de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001580-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEVAL PACHECO (EXECUTADO)

DIEGO GARCIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

CAMISARIA PRIMAVERA COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ELIZANE CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001580-61.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: CAMISARIA PRIMAVERA COMERCIO E CONFECCOES LTDA 

- ME, IDEVAL PACHECO, ELIZANE CORREIA DA SILVA Vistos. 

Considerando que o feito se encontra suspenso, conforme determinação 

nos autos de nº 1002698-38.2018.8.11.0037, aguarde-se o julgamento do 

referido Embargos à Execução. Após, com o trânsito em julgado dos 

Embargos, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000780-67.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO HILDEBURG BEZERRA (REQUERENTE)

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000780-67.2016.8.11.0037. 

REQUERENTE: RAIMUNDO HILDEBURG BEZERRA REQUERIDO: INSTITUTO 
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NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante o teor da manifestação de 

ID nº 13998020, HOMOLOGO os valores apresentados pela parte 

exequente no ID nº 13065699. Proceda-se ao preenchimento dos 

documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV, conforme o cálculo apresentado no ID 

nº 13065699. Após, providencie-se o levantamento dos valores 

discriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000780-67.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO HILDEBURG BEZERRA (REQUERENTE)

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000780-67.2016.8.11.0037. 

REQUERENTE: RAIMUNDO HILDEBURG BEZERRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante o teor da manifestação de 

ID nº 13998020, HOMOLOGO os valores apresentados pela parte 

exequente no ID nº 13065699. Proceda-se ao preenchimento dos 

documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV, conforme o cálculo apresentado no ID 

nº 13065699. Após, providencie-se o levantamento dos valores 

discriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000574-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA JESUINA DE LIMA (REQUERENTE)

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000574-53.2016.8.11.0037. 

REQUERENTE: APARECIDA JESUINA DE LIMA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante o teor da manifestação de 

ID nº 13959451, HOMOLOGO os valores apresentados pela parte 

exequente no ID nº 12595906. Proceda-se ao preenchimento dos 

documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV, conforme o cálculo apresentado no ID 

nº 12595906. Após, providencie-se o levantamento dos valores 

discriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003842-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MAURO DE JESUS MERIGIO (REQUERENTE)

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003842-81.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MAURO DE JESUS MERIGIO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Da análise dos autos, chamo o feito à 

ordem para fazer constar a nomeação da empresa K.I CAETANO DE 

MOURA – ME, CNPJ Nº 21334.600/0002-47, com endereço na rua 

Londrina, nº 611, centro, nesta cidade, tendo em vista que apresentou 

menor orçamento constante no ID nº 9507086 (página 11), nos exatos 

termos da decisão conforme ID nº 14984477. Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000588-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO (ADVOGADO(A))

ABRELINA ANA DALMAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000588-66.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ABRELINA ANA DALMAS RÉU: INSS Vistos. Nomeio o médico 

Dr. Leonardo Lotufo Bussiki, Ortopedista, com endereço à Avenida 

Professora Tereza Lobo, nº 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 65-9-8100-1090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005917-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. R. (AUTOR(A))

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORECI DE CASSIA SOUZA OAB - 786.721.129-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005917-93.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA ANTONIA SOUZA 

RAMOS REPRESENTANTE: LORECI DE CASSIA SOUZA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE proposta 

por MARIA ANTÔNIA SOUZA RAMOS, menor impúbere, neste ato 

representada por sua genitora, LORECI DE CASSIA SOUZA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão de benefício previdenciário. A parte requerente, após síntese 

histórica, sustenta preencher os requisitos para a obtenção do benefício 

previdenciário, eis que é sobrinha de Francisco Lemes de Souza, falecido 

em 23 de janeiro de 2017, o qual era segurado da previdência social. 

Devidamente citado, o requerido permaneceu inerte, conforme certificado 

no ID nº 14966329. Em audiência de instrução, foi ouvida 01 (uma) 

testemunha. O requerido, devidamente intimado para a audiência, não 

compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Trata-se de pedido de PENSÃO POR MORTE 

formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo o reconhecimento da dependência 

de segurado da previdência, nos termos do artigo 74 da Lei nº 8.213/91. 
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Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Cinge-se a 

questão controvertida basicamente na comprovação dos requisitos para a 

concessão do benefício pleiteado nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, 

diante do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se 

verificar a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. 

Por oportuno, a Lei nº 8.213/91, no seu artigo 74, preceitua que: “A 

pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não”. Vale mencionar que a concessão do 

benefício pleiteado depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

ocorrência do evento morte, demonstração da qualidade de segurado do 

“de cujus” e condição de dependente de quem objetiva a pensão. Nesse 

sentido, entende o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Senão, 

vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE . TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESUSAIS. 1. Segundo a orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se 

aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte , a legislação 

vigente ao tempo do óbito do instituidor (Súmula 304/STJ). 2. É assegurada 

a pensão por morte ao cônjuge e filhos menores de trabalhador rural, que, 

em decorrência de presunção legal, são dependentes previdenciários, nos 

termos da lei de regência. 3. Comprovada a condição de rurícola do 

instituidor da pensão antes de falecer, na qualidade de segurado especial 

, por início razoável de prova material, confirmada por testemunhas, 

assiste aos autores o direito ao benefício, nos termos do art. 39, I, da Lei 

8.213/91. 4. Direito ao benefício de pensão por morte reconhecido, no 

valor de um salário mínimo, na forma determinada na sentença. 5. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). 6. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. 7. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ. 8. Nas causas ajuizadas perante a 

Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da 

CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual 

específica prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, 

Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 

4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial 

de justiça. 9. Apelação do INSS não provida. Remessa provida em parte. 

(AC 0000153-33.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO 

FERNANDES DE ALMEIDA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.535 de 

16/11/2012) Grifei No caso em testilha, fora comprovado o evento morte 

em 23/01/2017, pela certidão de óbito no ID nº 11033228 - Pág. 7. Extrai-se 

dos dispositivos legais que são dois os requisitos para a concessão do 

amparo em tela, quais sejam: a qualidade de segurado do instituidor da 

pensão e a dependência dos beneficiários. No caso sub judice, não restou 

comprovado na instrução do feito a qualidade de segurado do “de cujus”, 

visto que não há documento algum nos autos que atestam que o falecido 

era segurado da previdência social. Ainda, no que tange à qualidade de 

dependente da parte autora, verifico que não restou comprovada, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não demonstram que a 

parte requerente dependesse economicamente do falecido. Ademais, vale 

ressaltar que apenas a dependência econômica do cônjuge, da 

companheira, do companheiro e do filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave é presumida, 

devendo as demais pessoas comprovar por prova documental ou 

testemunhal, fato este que não restou demonstrado nos autos. Consoante 

o entendimento jurisprudencial: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. PENSÃO POR MORTE. FILHO 

FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. I - Indiscutível ser a requerente mãe 

do falecido, o que restou evidenciado por meio da certidão de óbito e 

carteira nacional de habilitação do de cujus, o que a qualificaria como sua 

beneficiária, nos termos do artigo 16, inciso II, da Lei nº 8.213/91, 

devendo, no entanto, comprovar a dependência econômica. II - A 

demandante não logrou êxito em comprovar a dependência econômica em 

relação ao filho falecido. Com efeito, malgrado o domicílio em comum, 

conforme se infere do cotejo do endereço declinado na inicial com aquele 

constante no certificado de registro de veículo em nome do de cujus, 

observo que a autora é beneficiária de aposentadoria por idade e pensão 

por morte, decorrente do falecimento do seu marido, ambos no valor de um 

salário mínimo. III - O estudo social realizado em 30.08.2016 revela que o 

atual marido da demandante trabalha e aufere renda mensal no valor de 

R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), além da sua sobrinha que mora com a 

demandante e também complementa a renda da família, pois recebe 

aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. IV - Diante do 

deficitário conjunto probatório constante dos autos, é de se concluir pela 

inexistência dependência econômica da autora em relação ao de cujus, 

sendo de rigor a improcedência do pedido. V - Em se tratando de 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, não há ônus de sucumbência 

a suportar. VI - Apelação da parte autora improvida”. (TRF-3 - Ap: 

00417962920174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

SERGIO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/04/2018, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial  1 DATA:26/04/2018). 

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

NÃO COMPROVADA. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. I. O Tribunal de origem, com fundamento nos elementos 

concretos da causa, concluiu pela ausência de comprovação da 

dependência econômica dos autores em relação à filha falecida, 

afastando o direito à pensão por morte. Assim sendo, conclusão diversa 

demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável, na via 

eleita, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. II. Agravo Regimental 

improvido”. (AgRg no AREsp 626289 SP 2014/0302701-0, Rel. Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES , T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 17/06/2015). 

Desse modo, em virtude de que não houve a comprovação da qualidade 

de dependente, não faz jus a requerente à concessão da pensão por 

morte. Logo, não atendidas às exigências previstas na legislação de 

regência, deve ser julgada improcedente a ação, restando prejudicada a 

análise das demais provas dos autos. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, 

§§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001658-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VELANIR CEZAR (AUTOR(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001658-55.2017.8.11.0037. AUTOR(A): VELANIR CEZAR RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por VELANIR CEZAR em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, sofrer de artrite reumatoide, 

coxoartrose, tendinite glútea, osteogenia coluna lombar e fêmur direito, 

incapacitando-a ao trabalho e, requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por invalidez para receber o quantum relativo às 

contribuições realizadas e sua remuneração, ou para concessão de 

auxílio-doença. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação (ID 

nº 8288318), requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez 
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que a requerente não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício. Impugnação à contestação no ID nº 

8693069. No ID nº 13587770, laudo pericial realizado por perito judicial. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. Para a concessão do benefício, a parte requerente 

deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima 

indicada, ou seja, necessita comprovar atividade laboral nos 12 (doze) 

meses anteriores ao requerimento do auxílio-doença, que deve ser 

pleiteado anteriormente ao requerimento de aposentadoria por invalidez. 

Infere-se, portanto, que para fazer jus ao benefício em questão deve o 

interessado comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes 

requisitos: a) ostentar a qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; 

c) incapacidade temporária que impeça o exercício de atividades laborais. 

Analisando os autos, verifico que restou comprovada a carência da parte 

requerente, conforme demonstrada nos autos, bem como a incapacidade 

para o trabalho exercido por ela, corroborado pelo laudo pericial constante 

no ID nº 13587770. Dessa forma, em que pese às alegações do requerido, 

tenho que deve ser concedida aposentadoria por invalidez, vez que o 

caso dos autos encontra guarida na Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, já 

decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: APELAÇÃO CÍVEL. 

REEXAME NECESSÁRIO. INFORTUNÍSTICA. SEGURADO ACOMETIDO POR 

LOMBALGIA. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. 

PERÍCIA MÉDICA QUE AFIRMA HAVER INCAPACIDADE DEFINITIVA, E 

CONSIDERA O AUTOR INAPTO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES 

HABITUAIS. ALEGADA POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA 

FUNÇÕES QUE NÃO EXIJAM ESFORÇOS FÍSICOS. SINGULARIDADE DO 

CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. REQUERENTE COM IDADE AVANÇADA E 

ESCOLARIDADE BAIXA, QUE SEMPRE EXERCEU ATIVIDADES BRAÇAIS 

PARA SUA SUBSISTÊNCIA. BENEFÍCIO AJUSTADO. REMESSA OFICIAL E 

APELO DO INSS, CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA PARTE 

AUTORA, CONHECIDO E ACOLHIDO. "Conforme passagem de precedente 

do TRF da 1ª Região, a 'limitação laborativa parcial, porém irreversível, 

somada às condições pessoais da segurada para o exercício de sua 

profissão de trabalhadora rural, acrescentando-se seu baixo grau de 

escolaridade, meio social em que vive, idade avançada, nível econômico e 

atividade desenvolvida, sendo inviabilizada, em função da idade, 

adaptação em atividade profissional diversa daquela a que dedicou sua 

vida, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez'. De acordo 

com a Súmula 47, aprovada pela TNU em 2012, 'uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez'." (AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo 

Previdenciário, 8 ed., rev. ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 

641-642). "Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, 

avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a 

inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma 

nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de 

aposentadoria por invalidez" (STJ, AREsp 1143422, rel. Min. Sérgio Kukina, 

Data da Publicação 30-8-2017). (TJ-SC - AC: 00043179020138240018 

Chapecó 0004317-90.2013.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de 

Julgamento: 05/12/2017, Terceira Câmara de Direito Público) APELAÇÃO. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO 

MOTIVADO DO MAGISTRADO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E SOCIAIS DO SEGURADO. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL E SOCIAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O magistrado não se 

encontra vinculado ao laudo pericial, devendo levar em consideração as 

condições sociais do segurado; 2. Caminhando nos princípios norteadores 

do ordenamento jurídico brasileiro, deve-se levar em consideração a 

proteção à dignidade da pessoa humana, valor-fonte que não pode ser 

sacrificado por interesses coletivos, sendo este um fundamento e fim 

último de toda a ordem pública; 3. A análise quanto a concessão dos 

benefícios previdenciários em razão da incapacidade laboral deixou de ser 

por subsunção pura, passando os tribunais a analisarem o contexto social 

em que está inserido o beneficiário segurado; 4. Ultrapassando as 

condições clínicas do segurado e considerando as condições pessoais e 

sociais desfavoráveis, resta somente concluir que a lesão parcial e 

permanente da parte recorrente gera incapacidade para o trabalho 

habitual. 5. O serviço de reabilitação profissional é devido aos segurados 

de maneira obrigatória, desde que incapacitados parcial ou totalmente para 

o trabalho, tratando-se de um serviço previdenciário compulsório, 

competindo ao INSS promover tal prestação tão-logo constate que o 

segurado esteja insusceptível de recuperação. 6. O Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento pacificado acerca de o INSS ser o 

responsável pela habilitação ou reabilitação do segurado incapacitado 

para o mercado de trabalho, pois entende que tal atribuição está pautada 

no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 7. Recurso 

conhecido e provido. (TJ-AM 06378130220158040001 AM 

0637813-02.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de 

Julgamento: 21/01/2018, Terceira Câmara Cível) No caso em testilha, 

forçoso é reconhecer que a requerente não pode voltar para a realização 

de sua atividade laboral braçal, devido ao grande impacto físico, visto que 

se trata de pessoa idosa com múltiplas lesões, ortopédicas e 

reumatologicas, consoante laudo de ID nº 13587770. Ainda, da análise dos 

autos, verifica-se que ante a parca escolaridade e a ausência de 

qualificação profissional, a parte autora não está apta para o exercício de 

outra atividade profissional ou reabilitação. Nessa toada, constato que a 

parte requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas 

desde a data do requerimento administrativo (27/07/2016 – ID nº 6833911), 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidentes 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação da aposentadoria por 

invalidez, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo 

de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora 

em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da 

parte requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios pelo 

requerido no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações 

vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo 

em vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (mil) 

salários mínimos (artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil). Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000059-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES (ADVOGADO(A))

VICENTE CAETANO DOS ANJOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 
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1000059-47.2018.8.11.0037. AUTOR(A): VICENTE CAETANO DOS ANJOS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR IDADE 

ajuizada por VICENTE CAETANO DOS ANJOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola durante 

praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, 

ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação no ID nº 13852521, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. A parte requerente 

apresentou impugnação à contestação no ID nº 14515370. Em audiência 

de instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, 

devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como 

rurícola. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deva comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se 

homem, para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a 

Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso 

II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para 

qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 

(sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o 

limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o 

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa 

compatibilidade, repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima 

exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da 

idade, deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em 

regime de economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, 

entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o regime de 

economia familiar, tendo em vista que não corroborou o exercício de 

atividade rural pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial à 

concessão do benefício pleiteado. Ainda, da análise do CNIS e da CTPS do 

requerente, infere-se que este possuiu diversos vínculos urbanos durante 

o período de carência, restando, assim, descaracterizada a qualificação 

de rurícola e impossibilitando seu enquadramento como segurado especial. 

Neste sentido, trago a baila o recente julgado do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REMESSA OFICIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. QUALIDADE DE 

SEGURADO ESPECIAL NÃO COMPROVADA. VÍNCULO URBANO 1. 

Inexistência de remessa oficial, considerando que o valor da causa e da 

condenação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. 2. O 

reconhecimento de tempo de serviço prestado na condição de trabalhador 

rural exige início razoável de prova material a ser corroborada por prova 

testemunhal. É inadmissível prova exclusivamente testemunhal, conforme 

Súmula 149 do STJ. 3. No caso, os documentos acostados aos autos com 

o objetivo de constituir prova material da atividade rural da autora são 

extemporâneos (certidão de casamento e nascimento dos filhos entre os 

anos de 1963 a 1968), e o CNIS de fls.38 demonstra que no período de 

carência o marido da autora detinha vários vínculos urbanos, pelo que 

resta afastada a condição de rurícola da autora. Dessa forma, ainda que 

os depoimentos colhidos afirmem a prática de trabalho rural, o requisito 

exigido para a concessão do benefício postulado não restou atendido, 

pois esta Corte, bem assim o STJ, sedimentou (Súmulas 149 do STJ e 27 

do TRF-1ª. Região) o entendimento de que não é admissível prova 

exclusivamente testemunhal para comprovação de tempo de serviço com 

fins previdenciários. 4. Deferida a gratuidade de justiça requerida na 

inicial, os honorários de sucumbência ficam invertidos em favor do réu, 

ficando suspensa a execução, nos termos do art. 98 do NCPC. 5. 

Apelação provida para julgar improcedente o pedido inicial. (TRF-1 - AC 

00307740820144019199 0030774-08.2014.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 10/05/2017 e-DJF1). Diante de tal exigência, 

a nova redação do artigo 11, inciso V, da Lei 8.213/1991, alterada pela Lei 

11.718/2008, apresenta as características necessárias para a 

caracterização do trabalhador como segurado especial. Vejamos: “Art. 11. 

São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 

físicas: [...] VII – como segurado especial: a pessoa física residente no 

imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, 

de 2008) a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) § 1o Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes..” Outrossim, o § 9º artigo 11 da Lei 8.213/1991, ressalvadas 

as hipóteses dos incisos I a VII, explicita que não se considera como 

segurado especial o membro do grupo familiar que possui outra fonte de 

rendimento. Consoante às lições colimadas, não há como acolher a 

pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação 

de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal 

deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a 

parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto 

no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002365-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS REIS SOUSA (REQUERENTE)

PEDRO ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002365-23.2017.8.11.0037. REQUERENTE: EDSON DOS REIS SOUSA 

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL ajuizada por EDSON DOS REIS 

SOUSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 8730390, a parte requerente 

pugnou pela desistência na ação e a extinção do processo. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela 

qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167601 Nr: 3971-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131885 Nr: 4309-82.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Homologo o pedido de desistência da oitiva das testemunhas. 

Permaneçam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122756 Nr: 5298-25.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DE CASTRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131469 Nr: 3963-34.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALVA RIBEIRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102227 Nr: 1624-10.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAIRA GONÇALVES FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164747 Nr: 2565-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFALDA PROCEDI CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 376/379, procedam-se as intimações da Empresa 

Qualycare, da Defensoria Pública, bem como do Estado de Mato Grosso 

para manifestação, na forma sucessiva, no prazo legal.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 213591 Nr: 5753-14.2018.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI MARIA RAMPAZO LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numero do Processo: 5753-14.2018.811.0037 (Código 213591)

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ajuizada por NELI MARIA RAMPAZO LUCHESE em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, visando o fornecimento do medicamento 

TEMODAL, em razão de ter sido diagnosticada com câncer no cérebro.

Assim, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de fornecimento do 

fármaco e, em razão da urgência própria ao caso, requer o deferimento de 
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medida liminar para determinar ao requerido o fornecimento do 

medicamento TEMODAL, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

 Às fls. 49/50, aportou aos autos ofício do Núcleo de Apoio Técnico do 

TJMT, informando que o acesso a medicamentos antineoplásicos no SUS 

não se dá por meio de programas de medicamentos, mas através dos 

estabelecimentos credenciados no SUS e habilitados em oncologia 

(UNACON’s).

Em razão do parecer citado, foi determinada a intimação da parte autora 

para solicitar o medicamento nos moldes indicados pelo NATJUS – TJMT.

Às fls. 52/61, a parte autora informou que não obteve sucesso na via 

administrativa.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

 Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil 

prevê:

 “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”.

 Complementando o preceptivo temos o artigo 303 do mesmo códex:

 “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, 

a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”.

 Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário 

que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

 Assim, para a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se 

necessário, ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu artigo 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu artigo 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem.

 O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido:

 “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140).

 Conforme dispõe o artigo 196, “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 que “as ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com prioridade para 

as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.

 Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem 

prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse mesmo sentido, já 

foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado 

(Pet. 1.246-SC):

 “Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa 

prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, 

entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem 

ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que 

privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente 

daqueles que têm acesso, por força de legislação local, ao programa de 

distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas 

carentes”.

 Conforme consta da inicial e dos documentos a ela acostados, a 

requerente é portadora de “NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER NO 

CÉREBRO)”, sendo que necessita realizar o tratamento com o 

medicamento TEMODAL. Por fim, afirma não ter condições financeiras 

suficientes para custear o pagamento do tratamento, que perfaz o 

montante de R$ 49.501,50 (quarenta e nove mil quinhentos e um reais e 

cinquenta centavos).

 Desta feita, os argumentos são absolutamente consistentes e vêm se 

adequar com perfeição ao caso vertente.

 Diante da hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, por meio da 

Constituição Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a todos os entes 

da Federação, consoante se extrai do seu artigo 23, inciso II.

 Nesse mesmo sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o 

legislador infraconstitucional editou o artigo 2º da Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 

verbis: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

 Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais.

 Analisando, então, os pressupostos para a concessão da tutela 

específica, observa-se que a probabilidade do direito se consubstancia 

nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da 

Constituição Federal, que impôs ao Poder Público (Executivo) a obrigação 

de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para a saúde dos cidadãos e, especificamente às 

crianças e adolescentes, atendendo ao disposto nos artigos 7º a 14, da 

Lei nº 8.069/90.

 Todos esses argumentos revelam a verossimilhança das alegações 

estampadas na inicial.

 Neste sentido, trago a baila julgado do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais:

 Ação ordinária - obrigação de fazer - antecipação dos efeitos da tutela - 

multa por descumprimento da obrigação - possibilidade - fornecimento de 

medicamentos para tratamento de enfermidade grave - impossibilidade de 

utilização de recursos próprios - direito à saúde - obrigação de custeio 

pelo Estado - apelação cível a que se nega provimento. 1- O binômio 

necessidade e utilidade que proporciona o interesse de agir nas ações 

que visam o fornecimento de medicamentos não fornecidos pelo SUS, 

ainda que não tenha comprovado o prévio requerimento administrativo. 2- 

Evidenciada necessidade da requerente em receber determinados 

medicamentos, não disponibilizados pelo SUS, impõe-se compelir o Poder 

Público de qualquer das esferas, isolada ou conjuntamente, a custeá-los 

em cumprimento da garantia constitucional de direito à saúde (art. 6º da 

Constituição da República). 3- Violado um direito subjetivo fundamental, 

não há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição 

de funções estatais e da discricionariedade da Administração. 4- No 

quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à 

efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de receituários do 

SUS, de não inclusão do medicamento necessitado em lista oficial, de 

limitações orçamentárias ou de aplicação da teoria da reserva do possível. 

(TJ-MG - AC: 10441090163920002 MG , Relator: Marcelo Rodrigues, Data 

de Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 22/01/2014).

 De outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é 

igualmente verificado, em face da temeridade da medida ser deferida 

somente ao final, vez que imprescindível o uso do medicamento.

 Ademais, a inércia do requerido poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde e à vida da parte requerente, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada.

 A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes:

 REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. ENCAMINHAMENTO A 

CACON - CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA OU 

UNACON - UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. Comprovada a 

necessidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e 

a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever do réu encaminhá-la a 

CACON ou UNACON, para que siga recebendo a droga indicada, caso 

ainda dela faça uso, garantindo-lhe as condições de saúde e 

sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição 

Federal. Na hipótese de não ser lá realizado o tratamento, cabe ao ente 

público seguir providenciando a entrega, sem solução de continuidade, 

enquanto for necessário. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA 

NECESSÁRIA. (Reexame Necessário Nº 70074886318, Vigésima Primeira 
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Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha 

Filho, Julgado em 13/09/2017). (TJ-RS - REEX: 70074886318 RS, Relator: 

Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 13/09/2017, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

22/09/2017).

Como visto, a urgência da medida é ínsita ao bem que se pretende tutelar, 

sedimentado na proteção à saúde da paciente.

 Nessa ordem de ideias, não se mostra crível qualquer omissão da parte 

demandada frente à necessidade premente do indivíduo ao tratamento 

indicado.

 A concessão da tutela prestigia, ainda, o princípio da proporcionalidade, 

decorrente do princípio do devido processo legal substancial, uma vez que 

a medida traz um caráter de urgência que sucumbe o interesse da parte 

adversa. Portanto, o seu deferimento vem ao encontro do próprio direito à 

vida, proporcionalmente superior aos interesses da Administração Pública.

Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA e, em 

consequência, DETERMINO que o requerido, no prazo máximo de 72 

(setenta e duas) horas, disponibilize a paciente, pelo tempo que perdurar 

seu tratamento e de acordo com a prescrição de seu médico, o fármaco 

TEMODAL, sob pena de bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas 

bancárias de sua titularidade para o custeio do tratamento da paciente, 

nos termos dos artigos 497 e 536 do Código de Processo Civil.

 Cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, 

observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar as advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público Estadual.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163289 Nr: 1813-12.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RIGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107241 Nr: 6343-35.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, MARCOS 

VALÉRIO DA SILVA ARRUDA, SUELY FARIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTAVIO MARQUES - 

OAB:MT 9.782, JOÃO PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT, RODOLFO 

WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, RODRIGO TERRA CYRINEU - 

OAB:16169 MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerida para, querendo, no prazo legal, se manifestar 

quanto aos Embargos Declaratórios de fls. 664/666.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104997 Nr: 3987-67.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KÁTIA JUCELLI BATISTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163617 Nr: 2018-41.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIENE MOREIRA MOURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119190 Nr: 1576-80.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON BARBOZA QUINTAMILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14218

 Processo nº 1576-80.2013.811.0037 (Código 119190)

Vistos.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem para declarar a parte 

executada isenta apenas quanto ao pagamento de taxas e custas 

processuais, tendo em vista que trata-se de Autarquia.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209808 Nr: 4050-48.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIRLENE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 
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OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4050-48.2018.811.0037 (Código 209808)

Vistos.

Intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134216 Nr: 6158-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIRLENE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6158-89.2014.811.0037 (Código 134216)

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para trazer aos autos os dados bancários 

para expedição do alvará, no prazo de 10 (dez) dias.

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

Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39124 Nr: 1594-48.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDSCHEER E NUSKE LTDA, VILMAR LUIS 

WANDSCHEER, ILOIDE MARGARETE NUSKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº 1594-48.2006.811.0037 (Código 39124)

Vistos.

Considerando a ausência de redirecionamento da execução aos sócios, 

indefiro, por ora, o pedido de penhora on-line de fl. 136.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

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

Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56206 Nr: 3784-13.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIN DE OLIVEIRA - 

OAB:

 Processo nº 3784-13.2008.811.0037 (Código 56206)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 95/100, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164736 Nr: 2556-22.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CASSEMIRA MOREIRA DE LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2556-22.2016.811.0037 (Código 164736)

Vistos.

Ante o teor da certidão retro, remeta-se novamente os autos ao Egrégio 

Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 192590 Nr: 5058-94.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO HENRIQUE ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA INÊZ DIAS DOS SANTOS - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5058-94.2017.811.0037 (Código 192590)

Vistos.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

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

 Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165397 Nr: 2844-67.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D 

AVILA - OAB:14063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidas desde a data do requerimento administrativo 

(30/03/2016 – fl. 34), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Tendo em vista que a prova inequívoca 

foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação da aposentadoria por invalidez, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 
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autos no prazo de 60 (sessenta) dias.Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente.Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% sobre o 

valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil).Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73416 Nr: 5740-93.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO EPITACIO DE SOUZA - ME, ELMO 

EPITÁCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B, 

RENATO RODRIGUES ALVES - OAB:TO/3203

 Processo nº: 5740-93.2010.811.0037 (Código 73416)

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136819 Nr: 8158-62.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LUIZ PICCININ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B

 Processo nº 8158-62.2014.811.0037 (Código 136819)

Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142446 Nr: 882-43.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LUIZ PICCININ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 882-43.2015.811.0037 (Código 142446)

Vistos.

Ante a rejeição pelo exequente dos bens ofertados pelo executado, 

intime-se a parte executada para, caso queira, ofertar outro bem como 

garantia da execução.

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

 Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56282 Nr: 3980-80.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979/MT

 Processo nº: 3980-80.2008.811.0037 (Código 56282)

Vistos.

Ante as expedições dos alvarás às fls. 153/154, proceda-se a intimação 

da parte requerente, por carga, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54903 Nr: 2582-98.2008.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DE 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT, ALDENIZIA GOMES DE 

RESENDE, MOVIMENTO GREVISTA DOS SERVIDORES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979/MT

 Processo nº 2582-98.2008.811.0037 (Código 54903)

Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126760 Nr: 9291-76.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELI MARIA BRUSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - 

OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos em correição.
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Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011034-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GESIANA JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

RAFAEL FURTADO AYRES (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob 

pena de execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Primavera do Leste, 6 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010679-72.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA PATRICIA PIOVESAN (ADVOGADO(A))

EDSON LOPES DIOGENES - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010679-72.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: EDSON LOPES DIOGENES - ME 

EXECUTADO: JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS Vistos, Tendo em vista 

que não houve impugnação à penhora (Certidão de Id 8141384), intime-se 

a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que 

entender de direito. Após, conclusos para deliberação. Primavera do 

Leste/MT, 19 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010458-84.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EXEQUENTE)

FELIPE VELASQUES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA COSTA VILELA (EXECUTADO)

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010458-84.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BMG EXECUTADO: 

FLAVIA COSTA VILELA Vistos em correição. Trata-se de cumprimento em 

que, citada, a parte devedora não pagou nem indicou bens. Como se 

verifica do detalhamento de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi 

efetuada, no entanto apenas foi encontrado disponível em conta da parte 

executada, o valor de R$ 7,85 (sete reais e oitenta e cinco centavos). Em 

razão da quantia bloqueada ser irrisória, frente ao total da dívida 

executada, promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836 

do CPC/2015, conforme solicitação de desbloqueio que segue anexo. Sem 

prejuízo, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e 

INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, abro prazo de 30 (trinta) 

dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 06 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010883-48.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO VIEIRA (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIANE MORILHO TOTTI (EXECUTADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

OLINDO TOTTI NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010883-48.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: PAULO ROBERTO VIEIRA 

EXECUTADO: CELIANE MORILHO TOTTI, OLINDO TOTTI NETO Vistos em 

correição. Defiro o pedido de Id 12165172. Sem prejuízo, consubstanciado 

nos princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi também, 

de ofício, busca ao Sistema INFOJUD visando a localização de bens em 

nome da parte devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, 

abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE 

bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012043-84.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESNI DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MEDRADO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8012043-84.2010.8.11.0037; Valor causa: R$ 

6.483,83; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

FLORESNI DA SILVA NETO Parte Ré: EXECUTADO: ANTONIO MEDRADO 

DOS SANTOS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

Advogado do Exequente, nos termos do processo acima indicado, para se 

manifestar quanto a carta precatória juntada aos autos e requerer o que 

de direito no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento. PRIMAVERA 

DO LESTE, 6 de setembro de 2018. Atenciosamente, NOEMIA KLEIN 

FERNANDES Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 1100

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004838-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (ADVOGADO(A))

JULIANE DE JESUS PEREIRA ALIXANDRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEK LIFE COMERCIO SERCIÇOS VENDAS E COBRANÇAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004838-45.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JULIANE DE JESUS PEREIRA 

ALIXANDRE REQUERIDO: SISTEK LIFE COMERCIO SERCIÇOS VENDAS E 

COBRANÇAS Vistos em Correição. Cabe o deferimento do pedido para 

sustar os efeitos do protesto contra a autora. Em relação aos protestos de 

títulos, estando esses efetivados, a determinação judicial é para que o 

cartório suspenda os efeitos, ou seja, que se omita de emitir certidões 

positivas constando os protestos dos títulos objeto da lide. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. PAGAMENTO. 

VEROSSIMILHANÇA. Os documentos juntados pela agravante na inicial da 

ação demonstram, em princípio, o pagamento da dívida objeto do protesto. 

Assim, a prova dos autos é suficiente, por ora, para o convencimento da 

verossimilhança das alegações da agravante, devendo ser deferida em 

parte a antecipação de tutela, no sentido de suspender os efeitos do 
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protesto. Atendimento dos requisitos do art. 273, caput, do CPC. AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70057720104, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 

03/12/2013)” (sem grifo no original) Diante disso, considerando que o 

objeto do protesto equivale ao contrato discutido nestes autos, a 

suspensão da restrição é medida que deve ser imposta. Assim, DEFIRO a 

sustação dos efeitos do protesto, DETERMINO que seja oficiada ao 2° 

Cartório Notarial e Registral de Aparecida de Goiânia/GO (Cartório do 2° 

Oficio), para que o Oficial da Serventia proceda a suspensão dos efeitos 

do protesto em relação ao Protocolo n°1207793, no valor de 

R$5.967,84(cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e 

quatro centavos), com vencimento em 10/06/2018, Número do Título NP 

316809, data da emissão 07/03/2018, data da entrada 26/06/2018 e 

protestado em 09/07/2018, devendo a Serventia abster-se de fornecer 

certidão positiva relacionando ou informando o protesto já efetivado do 

título. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

carta/mandado /ofício, inclusive como requisição ao 2º Tabelionato de 

Notas e Protesto de Títulos de Aparecida de Goiânia/GO, conforme dados 

constantes nos autos. Primavera do Leste-MT, 06 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz De Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000037-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINATTO & MOREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000037-86.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 

2.435,66; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: REGINATTO 

& MOREIRA LTDA - ME Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do exequente, nos termos do processo acima 

indicado, para se manifestar quanto a carta de citação juntada aos autos e 

requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de 

arquivamento. PRIMAVERA DO LESTE, 6 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, NOEMIA KLEIN FERNANDES Auxiliar Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 

1100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005878-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANNE KALYNE DA SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1005878-96.2017.8.11.0037; Valor causa: 

R$ 727,83; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP Parte Ré: 

EXECUTADO: ADRIANNE KALYNE DA SILVA DE JESUS Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do exequente, 

nos termos do processo acima indicado, para se manifestar quanto a 

diligencia do oficial juntada aos autos e requerer o que de direito no prazo 

de cinco dias sob pena de arquivamento. PRIMAVERA DO LESTE, 6 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, NOEMIA KLEIN FERNANDES Auxiliar 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - 

TELEFONE: (66) 3500 1100

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002633-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANE ALLINNE MENEZES NAZARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002633-77.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: LUANE ALLINNE MENEZES NAZARIO Vistos em 

correição. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a 

parte executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 06 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003965-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MORETTI DOS SANTOS 02109703911 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003965-79.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: SERGIO MORETTI DOS SANTOS 02109703911 Vistos 

em correição. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a 

parte executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 06 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010118-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LEME (EXECUTADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010118-43.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT EXECUTADO: JOEL LEME VISTOS em correição. DEFIRO 

penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior ao Sistema Bacen-Jud, 

constatei que houve sucesso parcial na tentativa de penhora eletrônica, 
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cujo valor procedi a transferência para a conta judicial única do Tribunal 

de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. INTIME-SE o 

devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 15 dias. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios 

da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora, que restaram negativas, conforme extratos que seguem. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 6 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-96.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ANTONIO SILVESTRI BRIDI (REQUERENTE)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO CHERNIOGLO SANCHES (REQUERIDO)

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE TAKAYAMA SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010604-96.2014.8.11.0037. REQUERENTE: RICARDO ANTONIO 

SILVESTRI BRIDI REQUERIDO: BRUNO HENRIQUE TAKAYAMA SANCHES, 

MARCOS ROGERIO CHERNIOGLO SANCHES VISTOS em correição. 

DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 

835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior ao Sistema Bacen-Jud, 

constatei que houve sucesso parcial na tentativa de penhora eletrônica, 

cujo valor procedi a transferência para a conta judicial única do Tribunal 

de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. INTIME-SE o 

devedor BRUNO HENRIQUE TAKAYAMA SANCHES dando-lhe 

conhecimento da penhora para, querendo, oferecer impugnação em 15 

dias. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome dos devedores, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Sem prejuízo, 

caso não haja impugnação, autorizo, após certificado o decurso de prazo, 

a expedição de alvará em favor do credor, com as cautelas pertinentes. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 6 de setembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010747-51.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURIVAN RODRIGUES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010747-51.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: AURIVAN RODRIGUES DA CRUZ Vistos em correição, 

Trata-se de cumprimento de sentença em que, citada, a parte executada 

não pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento de ordem 

judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas foi 

encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 4,63 

(quatro reais e sessenta e três centavos). Em razão da quantia bloqueada 

ser irrisória, frente ao total da dívida executada, promovi o desbloqueio do 

valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme solicitação de 

desbloqueio que segue anexo. Desta feita, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. Assim, considerando a declaração de 

imposto de renda anexa, decreto sigilo no presente feito. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010985-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA LINHARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010985-36.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: MARIA MADALENA LINHARES DE OLIVEIRA Vistos em 

correição. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a 

parte executada não pagou nem indicou bens. Como se verifica do 

detalhamento de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no 

entanto apenas foi encontrado disponível em conta da parte executada, o 

valor de R$ 0,28 (vinte e oito centavos). Em razão da quantia bloqueada 

ser irrisória, frente ao total da dívida executada, promovi o desbloqueio do 

valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme solicitação de 

desbloqueio que segue anexo. Sem prejuízo, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011243-17.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON (ADVOGADO(A))

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

JUCIE VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011243-17.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: GLOBAL VILLAGE TELECOM 

S.A. EXECUTADO: JUCIE VIEIRA VISTOS em correição. DEFIRO penhora 

eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC/2015. Em consulta posterior ao Sistema Bacen-Jud, constatei que 

houve sucesso parcial na tentativa de penhora eletrônica, cujo valor 

procedi a transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

nesta data, conforme comprovante em anexo. INTIME-SE a parte devedora 

dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 15 dias. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios 

da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora, conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Sem 

prejuízo, caso não haja impugnação, autorizo, após certificado o decurso 

de prazo, a expedição de alvará em favor do credor, com as cautelas 

pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 6 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011851-78.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLYSON VINICIUS DA SILVA SIMAO 72124750178 (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 136 de 779



Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011851-78.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: WALLYSON VINICIUS DA SILVA SIMAO 72124750178 

Vistos em correição. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, 

citada, a parte executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa 

de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em 

contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa 

em anexo. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da 

efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora, conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012122-87.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SANFELICE GAVIOLI (ADVOGADO(A))

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DA SILVA TRINDADE (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012122-87.2015.8.11.0037 

Promovente: SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP 

Promovido: LUANA DA SILVA TRINDADE Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - 

EPP em face LUANA DA SILVA TRINDADE Analisando-se os autos, 

verifica-se que o processo ficou suspenso por 60 (sessenta) dias, a 

pedido da autora, para que esta pudesse diligenciar em busca do 

endereço atualizado da ré. Entretanto, até o presente momento a autora 

não informou o endereço atualizado da ré, inclusive foi intimada para dar 

seguimento na ação e se manteve inerte. Assim, deve o processo ser 

extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, inciso IV, 

do Código de Processo Civil, uma vez que a autora não promoveu as 

diligências necessárias para o preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo. Vejamos: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, inciso IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera 

do Leste, 18 de julho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 18.07.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000686-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SONAGLIO (EXEQUENTE)

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA COSTA FERREIRA BERNADES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000686-85.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 

7.520,19; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ADEMIR SONAGLIO 

Parte Ré: EXECUTADO: REGINA COSTA FERREIRA BERNADES Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do exequente, 

nos termos do processo acima indicado, para se manifestar quanto ao ar 

juntado aos autos e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob 

pena de arquivamento. PRIMAVERA DO LESTE, 6 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, NOEMIA KLEIN FERNANDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: (66) 

349817738

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003570-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAIR SOUZA DE BORJA RAMOS (EXEQUENTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1003570-87.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: DELMAIR SOUZA 

DE BORJA RAMOS Parte Ré: EXECUTADO: OMNI FINANCEIRA S/A 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogada do 

promovido/exequente, nos termos do processo acima indicado, para se 

manifestar quanto a diligência juntado aos autos e requerer o que de 

direito no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento. PRIMAVERA DO 

LESTE, 6 de setembro de 2018. Atenciosamente, NOEMIA KLEIN 

FERNANDES Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 1100

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 6 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 6 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001522-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001522-24.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: VANUZA JOSE DA SILVA 
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EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em correição, Trata-se de cumprimento provisório de 

sentença em autos com recurso inominado interposto pelo Município e 

contrarrazões apresentadas pela parte autora e pelo Estado, pendentes 

de apreciação pela Turma Recursal. Em razão disso, intime-se a 

Defensoria Pública para que redistribua o presente cumprimento provisório 

da sentença, desvinculado destes autos, com o intuito de viabilizar a 

subida do recurso para análise da Turma Recursal. Após, encaminhe-se o 

processo para apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Primavera 

do Leste/MT, 06 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004898-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIETA PAZINATO TOMAZETTI (REQUERENTE)

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004898-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANA JULIETA PAZINATO 

TOMAZETTI REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Após a determinação da ordem de bloqueio (Id 15048705), o Município de 

Primavera do Leste peticionou pedindo a reconsideração da decisão 

alegando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Assim, 

passo a análise da questão levantada. A Saúde constitui inegável direito 

fundamental, previsto dentre os direitos sociais estampados no artigo 6º 

da Constituição Federal, cuja competência material comum pertence à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (artigo 23, inciso 

II, da CF). Para os fins legais, a (…) saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício. Ainda, o (…) dever do Estado de garantir a saúde 

consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 

visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. (artigo 2º e § 1º da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990). 

À guisa do arcabouço constitucional, tem-se que a assistência terapêutica 

integral está indubitavelmente albergada pelas ações de assistência à 

saúde, sendo dever do SUS prover os serviços de saúde de que o 

paciente necessite (art. 6º, inc. I, alínea d, da Lei 8.080/90). Sua execução 

decorre diretamente do Poder Público e, em caráter complementar, da 

iniciativa privada, sendo sua direção exercida descentralizadamente em 

cada esfera de governo, segundo os níveis de complexidade das ações e 

serviços, nos termos dos artigos 8º e 9º da Lei 8.080/90. Nesse diapasão, 

impõe-se o reconhecimento do direito de assistência à saúde, a ser 

cumprido pelo Poder Público, a todo aquele que dele necessite, de forma 

integral, universal e igualitária, à vista da demonstração da necessidade 

da ação ou serviço de saúde pertinente. Para o STJ “o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem 

legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de 

problema de saúde (AgRg no REsp 1297893/SE, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJea9 05/08/2013). A 

jurisprudência é pacífica no sentido de que qualquer dos entes federativos 

pode figurar no polo passivo da demanda: PROCESSUAL CIVIL. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO QUE CABE AOS RÉUS. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIADOS ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 

83/STJ. - No tocante à legitimidade passiva, a jurisprudência do STJ e 

desta Corte entende que, sendo o funcionamento do Sistema Único de 

Saúde - SUS da responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios, 

quaisquer desses entes têm legitimidade para figurar no polo passivo da 

ação em que se postula o fornecimento público de medicamentos ou 

tratamento médico, configurando-se litisconsórcio passivo facultativo. - No 

tocante à responsabilidade da União pelo fornecimento dos medicamentos 

pleiteados, o entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de 

que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente 

responsáveis pelo fornecimento de medicamentos àqueles que 

necessitam de tratamento médico, o que autoriza o reconhecimento da 

legitimidade passiva ad causam dos referidos entes para figurar nas 

demandas sobre o tema. Desta forma, estando o acórdão recorrido em 

sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ, incide a Súmula 83/STJ. 

(TRF-4 - AG: 50205692620164040000 5020569-26.2016.404.0000, 

Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 

30/08/2016, TERCEIRA TURMA) Por estas razões, afasto a alegação de 

ilegitimidade passiva do Município e, consequentemente, INDEFIRO O 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E MANTENHO O BLOQUEIO JÁ EFETUADO. 

PROCEDO À LIBERAÇÃO DO ALVARÁ. Intimem-se. Primavera do 

Leste/MT, 06 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002846-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SHIRLEI CRUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002846-49.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDIA SHIRLEI CRUZ DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos em correição, O último requerimento da Defensoria 

Pública (Id 14945491) constitui novo pedido de tutela satisfativa, 

complementar às tutelas antecipadas já deferidas neste feito. Sob essa 

premissa, passo à análise da tutela antecipada incidental. O panorama 

fático-jurídico delineado neste processo, bem como o Relatório Médico e o 

Receituário, ambos subscritos pela Drª Ângela Miranda da Silva, 

Reumatologista, CRM/MT 5245 (Id 13974386), evidenciam a necessidade 

superveniente do medicamento ora requerido. Especificamente, o Relatório 

Médico indica que a autora está em acompanhamento por ser portadora de 

nefrite lúpica grave, insuficiência renal crônica e anemia grave e que o 

medicamento ALFAEPOETINA 4000UI é indicado para o seu tratamento. No 

que tange ao dano potencial, também está delineado pelo tempo legal 

mínimo de trâmite processual, bem como pela gravidade da doença. Vale 

destacar que o parecer do NAT (nº0953/2018 – Id 15181284) afirmou que 

o medicamento Alfaepoetina “É assegurado pelo SUS por meio do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), 

regulamentado pela Portaria n° 1554, de 30 de julho de 2013. Portanto 

contemplado para patologia do autor”. Por fim, a soma do(s) 

procedimento(s) já realizado(s) e da consulta ora requerida, a priori, não 

ultrapassa a quantia equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

mantendo-se o processo inserto, por ora, no âmbito da competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Posto isso, sob os mesmos 

fundamentos da(s) decisão(ões) que antecipou(aram) a(s) tutela(s) de 

mérito, defiro a tutela de urgência satisfativa complementar, para cominar 

ao(s) réus(s) a obrigação de adotar todas as providências para 

disponibilizar a CLAUDIA SHIRLEI CRUZ DE SOUZA (qualificado(a) nos 

autos do processo), no prazo de 3 (três) dias, o medicamento 

ALFAEPOETINA 4000UI, conforme a indicação médica, sob pena de 

sequestro de numerário para satisfação pelo setor privado (art. 297 do 

CPC). Faculto ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, indicar data próxima para 

cumprimento desta decisão. INTIMEM-SE os gestores do SUS, na pessoa 

dos respectivos Secretários de Saúde (no âmbito estadual, por carta 

precatória, e no municipal, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis 

na Secretaria Judiciária), para cumprimento da tutela de urgência 

complementar ora deferida. Faculto a manifestação do(s) réu(s), 

especificamente sobre o tratamento ora deferido, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Evidenciada a necessidade de bloqueio do erário para cumprir a 

obrigação; tendo em vista a situação relatada neste feito; aliada à praxe 

da Fazenda Pública em não cumprir as determinações judiciais, 

concernentes aos serviços de saúde, verificada neste e em tantos outros 
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processos, sentenciados e em trâmite neste Juizado Especial da Fazenda 

Pública; bem com tendo em vista o Provimento 02/2015-CGJ e, sobretudo, 

os princípios que devem nortear a aquisição de produtos e/ou serviços às 

expensas da Administração Pública; consigno, desde já, que a parte 

autora deverá, juntar, 03 (três) orçamentos, ou justificar, 

pormenorizadamente, a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) 

dias, após o término do prazo conferido aos réus. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes do processo. Primavera do Leste/MT, 06 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006134-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

WAGNER ESCAPOLAN SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006134-05.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WAGNER ESCAPOLAN 

SANTANA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos em Correição. 

Trata-se da ação declaratória de nulidade de cobrança de mensalidade c/c 

pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por Wagner 

Escapolan Santana em face de Unic Educacional LTDA, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 12/02/2019, às 08h20min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega 

na petição inicial que o requerente ingressou na instituição de ensino no 

primeiro semestre do ano de 2016, identificado pela matrícula n°724301, 

vinculado ao curso de Agronomia, sendo beneficiado pela bolsa diretor no 

percentual de 30% e 70% do Fundo de Financiamento Estudantil(FIES). 

Afirma que no mês de março de 2018, foi surpreendido pelo débito no 

valor de R$2.956,46(dois mil, novecentos e cinquenta e sei reais e 

quarenta e seis centavos), identificado por Serviços Educacionais Fies. O 

autor relata que não adimpliu o débito supracitado, pois neste momento 

está impedido de realizar qualquer atividade curricular exigida pelo seu 

curso de graduação. Assevera que o primeiro semestre do ano de 2018, a 

instituição de ensino inseriu no extrato financeiro o percentual de 49% 

financiado pelo FIES e não os 70% aprovado desde o início do curso. 

Aponta que buscou informações junto ao FIES/MEC e foi informado que 

não houve alteração contratual em relação ao percentual financiado, 

sendo mantidas as cláusulas contratuais desde o primeiro semestre do 

referido curso. Por fim, o autor requer, através da antecipação de tutela 

de urgência, que a requerida proceda a suspensão da cobrança no valor 

de R$2.956,46(...); seja mantida a bolsa diretor no percentual de 30%; 

mantenha o aditamento no percentual de 70%; proceda a rematrícula do 

aluno no segundo semestre do ano de 2018, bem como disponibilize todas 

as atividades curriculares exigidas pela instituição de ensino, sob pena de 

multa a ser arbitrada por este juízo. É o relato. Decido. A presente ação 

está compreendida pelos seguintes documentos: Contrato do Fundo de 

Financiamento Estudantil (id. n°15195208), Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais (id. n°15195218), Extrato Financeiro da instituição 

de ensino(id. n°15195223) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado 

nº 26, do Fórum Permanente dos Coordenadores dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Brasil, considero que são cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter 

excepcional. Basta, assim, verificar se estão presentes os requisitos 

previstos no Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, 

necessários ao deferimento do pedido de antecipação de um dos efeitos 

da tutela final pretendida, formulado na inicial. Do disposto no art. 300 do 

Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito 

invocado e o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em que pesem os 

fundamentos do autor, consigno que foi beneficiado desde o primeiro 

semestre do ano de 2016 pela bolsa no percentual de 70%, através do 

Fundo de Financiamento Estudantil. Também verifico que a bolsa é 

aplicada sob o valor integral da mensalidade do referido curso, conforme 

parágrafo único da cláusula segunda do referido contrato de 

financiamento estudantil. O agente financeiro está representado pelo 

Banco do Brasil S/A, com agência localizada na cidade de Poxoréu/MT. O 

financiamento do curso atinge 10(...) semestres, tendo o direito da 

dilatação semestral por uma única vez, conforme cláusula sexta e 

parágrafo primeiro do referido contrato de financiamento estudantil. O 

autor não comprovou nestes autos as cláusulas contratuais que autoriza 

e condiciona a bolsa direito no percentual de 30%. Por outro lado, o 

referido benefício foi deferido desde o primeiro semestre, tendo início no 

ano de 2014. Como dito alhures, o autor foi beneficiado pela bolsa no 

percentual de 70% deferido pelo fundo de financiamento estudantil deste o 

início do curso. Não obstante, a instituição de ensino manteve o percentual 

até o quarto semestre, ou seja, até o final do semestre do ano de 2017. No 

entanto, a instituição de ensino modificou unilateralmente o percentual 

deferido pela FIES de 70% para 49%, inclusive, aplicado no primeiro 

semestre do ano de 2018. Assim, o pedido de deferimento da tutela de 

urgência é medida que deve ser imposta. No que tange ao perigo da 

demora, é este patente, visto que o aluno está impedido de exercer todas 

as atividades curriculares oferecidas pela instituição de ensino, tendo o 

risco de perder todo o semestre. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: a) Determino 

que a requerida suspenda a cobrança do valor de R$2.956,46(...), bem 

como abstenha de efetuar o nome do autor nos órgãos de restrição ao 

crédito, sob pena de multa única que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais). 

b) Determino que a requerida abstenha de suspender a bolsa direito no 

percentual de 30%, sob pena de multa única que fixo em R$5.000,00(cinco 

mil reais). c) Determino que a requerida autorize o aditamento no 

percentual de 70%, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária inicial que fixo em R$1.000,00(um mil reais) até o limite de 

R$8.000,00(oito mil reais). d) Determino que a requerida providencie a 

rematrícula do aluno no prazo de 48(quarenta e oito) horas, bem como 

disponibilize todas as atividades de praxe exigido pelo curso de 

Agronomia (Portal do Aluno, lista de presença, avaliações, etc), sob pena 

de multa diária inicial que fixo em R$1.000,00(um mil reais) até o limite de 

R$8.000,00(oito mil reais). As multas acima são cumulativas. Serve a 

presente decisão carta/mandado de citação e intimação. Primavera do 

Leste-MT, 06 de setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011358-38.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA (ADVOGADO(A))

EDUARDO AVELAR GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011358-38.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: EDUARDO AVELAR GOMES 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A VISTOS em 
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correição. DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a 

ordem de penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem 

de transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal 

de Justiça. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora 

para, querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Serve a presente 

decisão como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de 

Depósitos Judiciais. Sem prejuízo, caso não haja impugnação, autorizo, 

após certificado o decurso de prazo, a expedição de alvará em favor do 

credor, com as cautelas pertinentes, vindo conclusos os autos para 

sentença de extinção da execução. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 6 

de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006110-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CANCIAN DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006110-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CASSIA CANCIAN DE 

ALMEIDA MENDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos em correição, Trata-se de Ação 

Ordinária de obrigação de fazer proposta por CASSIA CANCIAN ALMEIDA 

MENDES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para 

que o(s) requerido(s) adote(m) as providências necessárias para 

dispensação do(s) medicamento(s) Enoxaparina sódica 40mg, via Sistema 

Único de Saúde. Relata na petição inicial que está atualmente em sua 7° 

(sétima) semana de gestação, e sofre grave risco, pois sofre de LÚPUS 

ERITEMATOSO DISSEMINADO SISTÊMICO (CID 10 M32), OUTROS 

TRANSTORNOS DOS TECIDOS MOLES NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA 

PARTE(CID 10 M79) E DEFEITO DE COAGULAÇÃO NÃO 

ESPECIFICADO(CID 10 D68.9), com ameaça de perda do nascituro e 

informa que o medicamento é necessário para fazer o tratamento durante 

sua gestação. Aduz que a situação é de urgência, que é hipossuficiente 

financeira, pois não possui recursos financeiros suficientes para arcar 

com os custos do tratamento. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade 

com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo 

único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de 

antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) A probabilidade do direito buscado está demonstrada pelo teor 

da petição inicial, em especial pelo Laudo Médico e receituário, ambos 

subscritos pela Drª Angelita Carlotto de Abreu, reumatologista, CRM/MT 

3704 (Id 15168809), os quais apontam a prescrição do medicamento 

vindicado, o diagnóstico da doença, além da justificativa para o tratamento 

prescrito. O parecer técnico do NAT em relação ao medicamento foi de 

que: “A enoxaparina foi submetida a avaliação da CONITEC (Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS) e da Comissão 

Permanete de Fármacia Terapêutica (CPTF/SES/SUS) conforme anexo, 

que é signatária da REBRATS ( Rede Brasileira de Avaliação de 

Tecnologias de Saúde).A Enoxaparina tem indicação de Bula para a 

patologia da autora, porém o Ministério da Saúde não tem Protocolo Clinico 

Publicado para este fármaco.” Apesar disso, a praxe forense tem 

demonstrado que a Enoxaparina sódica tem sido reiteradamente requerida 

em outras tantas ações neste Juizado Especial da Fazenda Pública, que, 

inclusive, são fundadas em prescrições de diferentes médicos. Dessa 

forma, entendo que a parte autora trouxe suficientes esclarecimentos 

médicos acerca da inviabilidade dos produtos ofertados pelo SUS, ao seu 

quadro clínico, notadamente no que tange à prescrição do medicamento 

vindicado como o tratamento adotado nos serviços de referência em 

obstetrícia e na literatura médica, pautados em critérios de segurança e 

eficácia. Ademais, segundo se denota da consulta à CONITEC (disponível 

em: ), a Enoxaparina sódica consiste num princípio ativo, inexistindo, por 

ora, medicamento genérico1 disponível no mercado nacional. Portanto, a 

dispensação do fármaco deverá pautar-se por qualquer uma das marcas 

comercializadas, desde que apresentem o menor preço. Destarte, nestas 

circunstâncias, não se considera configurada a preferência de marca 

e/ou de fabricante e, como corolário, de afronta à Lei n° 8.666/1993, 

tampouco à Constituição Federal. No que diz respeito ao perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor das 

declarações da especialista. Também se verifica pelo tempo mínimo legal 

de trâmite do processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável 

ao(à) requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição 

agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz 

respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal 

requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo no 

artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: dispensar para CASSIA 

CANCIAN ALMEIDA MENDES (qualificado(a) na petição inicial) o 

medicamento Enoxaparina sódica 40mg, no prazo de 3 (três) dias, pelo 

período que se fizer necessário (de acordo com indicação médica), além 

dos demais tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, 

conforme requerido na petição inicial (desde que acompanhada da 

necessária justificativa médica e não seja ultrapassada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) 

data próxima para disponibilização. Ainda, caso não tenha(m) condições 

de cumprir a obrigação, faculto ao(s) ente(s) público(s) indicar outro 

fornecedor que a satisfaça com custo inferior ao menor orçamento trazido 

nos autos. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará 

a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 

do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA 

DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À 

SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES 

FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de fornecer à 

pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre 

de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da República. 3. 

Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 
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pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 

134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 15/09/2014. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO 

DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO 

EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO 

SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 

DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz 

adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se 

necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor 

(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada 

fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 

1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 06/11/2013). Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 06 de setembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-18.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (ADVOGADO(A))

WALDERI DE SOUZA AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Número do Processo: 8010012-18.2015.8.11.0037 Parte 

Exequente: WALDERI DE SOUZA AGUIAR. Parte Executado: EDSON 

AUGUSTO DE OLIVEIRA-ME. Data e horário: 5 de setembro de 2018, 13:30 

horas. PRESENTES Juiz(a) : Dr.(a) Eviner Valério Parte Exequente: 

WALDERI DE SOUZA AGUIAR. Advogado(a): WELLIGTON MARLOS 

SALLA BERG. OAB.18393/MT Parte Executada: EDSON AUGUSTO DE 

OLIVEIRA – ME, representado pelo Srº IVO DE OLIVEIRA. Advogado(a): 

RAUL ANTUNES MACEDO. OAB.15674/MT OCORRÊNCIAS Declarada 

aberta a audiência, feito o pregão, foram constatadas as presenças acima 

mencionadas. Aberta à audiência de conciliação, as partes propuseram a 

seguinte proposta de acordo. 1- O executado compromete-se a pagar ao 

exequente a importância de R$ 4.000,00(quatro mil reais), sendo que 1 mil 

reais será pago no dia 20/09/2018 e o restante em seis parcelas no valor 

de R$500,00(...) CADA, com vencimento em todo o dia 20 de cada mês 

subsequente, iniciando-se em 20/10 e findando-se em 20/03/2019. O 

pagamento será efetuado diretamente na conta de titularidade do patrono 

do exequente, qual seja: Agência nº 1458, conta corrente nº 19551-0, 

banco Bradesco, em nome de WELLIGTON MARLOS SALLA BERG, 

CPF:171.173.878-66. 2- Em caso de não-cumprimento do presente acordo, 

fica estipulada multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela 

inadimplida. Caso haja o atraso em qualquer das parcelas, fica 

convencionado o vencimento antecipado das demais. 3- Acordam ainda 

as partes que o bem penhorado permanece em garantia da dívida até o 

cumprimento total do acordo. 4- As partes declaram-se cientes de que o 

acordo celebrado constitui título executivo judicial, que poderá ensejar 

execução, em caso de descumprimento; 4- Com o presente acordo, as 

partes dão por resolvida a lide presente, ficando integralmente quitados os 

pedidos pleiteados na inicial uma vez comprovado o cumprimento do 

acordo. DELIBERAÇÕES SENTENÇA: Vistos. As partes são maiores e 

capazes e firmaram o acordo em juízo, não se vislumbrando vício na 

manifestação de suas vontades. Posto isso, homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo acima transcrito, nos termos do 

Artigo 487, inciso III, alínea a, do CPC. Com o acordo homologado, 

DETERMINO o arquivamento imediato do processo, sem prejuízo da 

execução futura caso se constante inadimplemento. Um vez cumprida o 

acordo, ficará automaticamente liberada a penhora e o depositário do 

respectivo encargo. Dou a presente por publicada em audiência, saindo 

todos intimados. Isento de custas. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Willian de Oliveira Lopes Carvalho, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200004 Nr: 8491-09.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FAGUNDES CORREA, MARCIO 
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CATARINO FARIAS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIEL FAGUNDES CORREA, Cpf: 

04705142136, Rg: 24047333, Filiação: França da Silva Correa e Claudio 

Santana Correa, data de nascimento: 05/07/1994, brasileiro(a), natural de 

Varzea Grande-MT, casado(a), montador de moveis, Telefone 

6599281-9685 e atualmente em local incerto e não sabido MARCIO 

CATARINO FARIAS GARCIA, Cpf: 05271846164, Rg: 19258615, Filiação: 

Ana Paula Bomdespacho Farias Garcia e Marcio Brito Garcia, data de 

nascimento: 24/10/1996, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

vendedor, Telefone 65993148056. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que no dia 07 de novembro de 2017 

os réus GABRIEL FAGUNDES CORREIA e MARCIO CATARINO FARIAS 

GARCIA, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram, 

para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia 

móvel, consistente em uma TV Samsung 40 polegadas, pertencente a 

vítima Divaldo Resende Batista. Na ocasião, os denunciados após o 

arrombamento de uma porta, adentraram na residência da vítima e 

subtraíram o objeto. Nestes termos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO denuncia A Vossa Excelência GABRIEL FAGUNDES CORREIA e 

MARCIO CATARINO FARIAS GARCIA, como incurso nas penas do artigo 

155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.

Despacho: Código 2000041.Defiro o pedido contido na cota ministerial de 

fl. 53.2. Citem-se os acusados Gabriel Fagundes Correa e Marcio Catarino 

Farias Garcia, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do 

CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 

396, caput).3. Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no 

prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 22 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 05 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206033 Nr: 2249-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODS, MVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662, ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

7662

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo os advogados dos 

acusados para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do 

artigo 396, do Código de Processo Penal, defesa escrita.

 Primavera do Leste-MT, 03 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196896 Nr: 7336-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA, EDNAMARA 

SILVA QUEIROZ, FABIANA MARIA VIEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS 

NOGUEIRA, JAQUELINE DA COSTA MACHADO, EVILYN KALINE MORAES 

LACERDA, ADIELSON ALMEIDA BONFIM, ELDER CAETANO DOS SANTOS, 

VANESSA BEZERRA LEMOS, HELIO CANDIDO FERNANDES, EDILENE 

CAETANO DOS SANTOS, WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA, 

ALESSANDRO MATOS MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:MT/ 

16.944/B, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 20490, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, DIEGO OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:13743/MT, ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, Marlon César 

Silva Moraes - OAB:5629/MT, THELMA APARECIDA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 3402-B, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3402, THELMA APARECIDA GARÇIA GUIMARAES - 

OAB:MT/3.402-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 05 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213396 Nr: 5695-11.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12.025

 Código 213396

Vistos, etc.

1. Designo o dia 08/10/2018 às 16:20 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 04 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213974 Nr: 5935-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI - COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUÍZO DA VARA CRIMINAL

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) Doutor(a) Alexandre Delicato Pampado, Juiz(a) de Direito e 
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Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste - MT, na 

forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri e relação de Jurados, na Ordinário sessão ordinária, com início 

previsto para os dias e horas abaixo indicadas, é a seguinte:

 1. Admilson Gonçalves Pereira – Lixeiro

2. Ana Flavia de Oliveria Moreno - Técnico em Enfermagem

3. Aryanne Parreira Coelho - Nutricionista 40h

4. Carla Adriana Ortolani Clebis de Souza – Professora

5. Carlos Panis Fachineto - Operador de Máquinas

6. Edna Alves Mendes - Professora

7. Elenilce Nascimento Araujo - Telefonista 30h

8. Eliene Angelica Barboza – Professora

9. Elisangela de Oliveira Borges – Professora

10. Elizete Nair Vieira Martins – Professora

11. Ernesto de Sousa Ferraz Neto – Professor

12. Francisca de Assis da Silva Morbeck – Professora

13. Geovani Gonçalves Fortes - Auxiliar de Serviços Gerais

14. Ivonete Maria Peron – Professora

15. Jair Pereira dos Santos - Auxiliar de Serviços Gerais

 16. Jessica Fernanda Schocki - Agente Comunitário de Saúde

17. João Domingos Sobrinho – Servente

18. Jovanir Nardes - Agente Comunitário de Saúde

19. Julio de Araujo Silva – Motorista

20. Luciana Barbosa de Moraes - Técnico de Enfermagem SAMU

21. Maria Celma Dias de Faria Silva - Técnico de Enfermagem

22. Maria Cristina Fagundes Correa Rosa – Professora

23. Maria Izabel de Araujo Oliveira - Auxiliar de Serviços Gerais

24. Marilza Alves Bezerra - Auxiliar de Enfermagem

25. Moema Salerno Lazarini – Professora

26. Neuza Maria de Vargas Selonk - Auxiliar Educacional

27. Orsilia Luza - Auxiliar de Serviços Gerais

28. Osvaldo Nogueira Luna - Servente I

29. Pablo Diego Dias da Silva - Instrutor de Dança

30. Rejane Marcia Borges Luciano - Auxiliar de Serviços Gerais

31. Renata Pires Ferreira - Bioquímica 40h

32. Rosalina Martins de Rezende Vilela - Auxiliar de Serviços Gerais

33. Rosemary de Assis Zangirolamo - Agente Comunitário de Saúde

34. Rosemary Maia Ferreira das Neves – Professora

35. Rosmeri da Fatima Bevilaqua Schuster - Agente Administrativo I

36. Silvana Aparecida Alves Campos - Auxiliar de Serviços Gerais

37. Sonia Maria de Carvalho Borba – Professora

38. Sueli Michalski - Auxiliar de Serviços Gerais

39. Tatiane Agne – Professora

40. Valdirene Henrique da Silva - Agente Comunitário de Saúde

41. Valeria Carla Galbiatti Nunes de Oliveira - Agente Comunitário de 

Saúde

42. Vanise Dallabona – Professora

43. Waldecy Jesus Santos – Professor

44. Wellington Braga de Oliveira – Motorista

45. Wolmeson Borges da Paz - Cozinheiro

 Código Número Nome Data e Hora

100627 147-49.2011 Adriano Delmon Rego 14.09.2018, às 12 h

62343 2071--66.2009 Marcos Roberto F. Jesus 21.09.2018, às 12 h

179831 10504-15.2016 Juliano silva e outro 25.09.2018, às 09 h

171714 6056-96.2016 Raul Alves de Souza 28.09.2018, às 09 h

Eu, Migueloncito dos Santos, que o digitei.

Primavera do Leste - MT, 5 de setembro de 2018.

Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 114945 Nr: 5459-69.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RUPERTO CANDIDO SEYBOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Código 114945

1. Observando-se o extrato obtido junto ao site do TJPR extrai-se que a 

audiência designada para oitiva da testemunha foi cancelada e 

determinada a devolução da precatória a esta comarca.

2. Ademais, conforme certificado à fl. 300, decorreu prazo de seu 

cumprimento e apesar de devidamente cientificado acerca de sua 

expedição o advogado do acusado nada requereu.

3. Outrossim, como se sabe cabe ao defensor constituído do acusado 

acompanhar o trâmite da carta precatória junto ao juízo deprecado e no 

caso, até a presente data não há qualquer requerimento do mesmo 

visando outras diligencias para o seu cumprimento.

4. Assim, vista a defesa para apresentação de alegações finais, no prazo 

de 5 dias (art. 403, §3º, CPP)

5. Após, voltem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 5 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000154-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JOSE DAVOGLIO (EXEQUENTE)

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

Autos n. 1000154-39.2016.8.11.0040. Sentença Extintiva Vistos etc. Sem 

delongas, ante a satisfação do débito, consoante informado pela 

exequente em id. 13687959, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento da quantia depositada nos autos. Oportunamente, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1003191-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. G. (ADVOGADO(A))

V. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. P. W. (INTERESSADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003191-40.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: VANIA CAROLINE SCHWANN INTERESSADO: GUILHERME 

ALBERTO PROCHNOW WILKE Vistos etc. Ante a certidão de Id. 14796127 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 29 de Outubro de 2018, 

às 15h00min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001758-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR LUIZ BORTOLINI (AUTOR(A))

VANESSA CAROLINE LAGEMANN (ADVOGADO(A))

GEMA MIOZZO BORTOLINI (AUTOR(A))

BORTOLINI & BORTOLINI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON LUIZ BORTOLINI OAB - 806.939.541-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA MENDONCA FABRICIO (RÉU)
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ADRIANO FABRICIO (RÉU)

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

ADALBERTO APARECIDO FABRICIO (RÉU)

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1001758-35 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002527-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENECIANE LOPES SILVA ABECK (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1002527-09.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 6 de setembro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001946-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(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))

 

1001946-57.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 6 de setembro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001963-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SANTANA DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001963.64.2016.8.11.0040 Vistos etc. Defiro o pedido de 

suspensão requerido pela petição de Id. 12789398. Remeta-se o processo 

ao arquivo provisório, sem baixa no Distribuidor. Decorrido o prazo de 

suspensão, intime-se a inventariante para dar prosseguimento ao 

processo no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000388-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DA SILVA ESPINDULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE TRINDADE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000388.21.2016.8.11.0040 Vistos etc. Defiro o pedido de 

suspensão pelo prazo requerido. Decorrido o mesmo, intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento a presente ação. Intime-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 04 de Setembro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003591-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. PEREIRA - ME (RÉU)

RUI HEEMANN JUNIOR (ADVOGADO(A))

POTENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (RÉU)

RICARDO ANDERSON CASALE (RÉU)

WALDECIR SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003591.54.2017.8.11.0040 Vistos etc. Redesigno a sessão de 

conciliação/mediação para o dia 10 de dezembro de 2018, às 08h30. 

Abra-se vista à parte autora para manifestar-se quanto aos requeridos 

não citados. Após, providencie o necessário a citação dos mesmos. 

Intime-se. Às providências. Sorriso/MT, 05 de Setembro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000195-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON BASSANI (AUTOR(A))

VANESSA CAROLINE LAGEMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA DE LIMA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000195.69.2017.8.11.0040 Vistos etc. Redesigno a audiência 

de conciliação/mediação para o dia 29 de Outubro de 2018, às 16h30min 

e, ato contínuo, devolvo o processo em Cartório a fim de que seja dado 

regular prosseguimento ao mesmo, nos termos da decisão de Id. 4663190. 

Intime-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148094 Nr: 3086-17.2016.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA TOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBERIO TOMASI - ESPOLIO, NEUSA MARIA 

TOMASI, SALETE JOANA TOMASI NARDI, NAIR TEREZINHA TOMAS 

ROMAN, VALÉRIO LUIZ TOMASI, Euclides José Tomasi, VILSON ANIBAL 

TOMASI, MARCELO TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671/MT, 

GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, 

LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN ÉDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:16271/E, DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:17.824-O, 

DANIEL HENRIQUE DE MELO - OAB:12671/MT, FABIANO GAVIOLLI 

FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, 

LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - 

OAB:11 229-B-MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 Autos n. 3086-17.2016.811.0040 – Código: 148094.

 Vistos etc.

 Considerando a existência de petição a ser juntada, DEVOLVO os autos 

em Cartório.
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 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89115 Nr: 697-98.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, EDIVAN GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA FERREIRA, RICIERI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE BATISTA DOS 

SANTOS MAGALHÃES - OAB:5190-B

 É o breve relato. Decido.

Pois bem. Considerando a prova documental que consta dos autos, a 

expressa concordância da requerida Ana Paula Ferreira, a revelia da 

requerida Ana Clara Ferreira Ribeiro e, por fim, a citação por edital da 

requerida Yeda Hozana Ferreira Ribeiro, cuja ausência de contestação 

específica acha-se suprida pela prova documental e pela declaração 

expressa da ré Ana Paula, tem-se que inexiste razão que justifique o 

prolongamento da presente via processual, razão pela qual acolho o 

pedido formulado para o fim de declara a existência de negócio jurídico 

consistente na aquisição, por si, de fração ideal de 50% dos direitos 

relativos ao compromisso de compra e venda celebrado pelos requeridos 

e pela pessoa de Nilson Ferreira dos Santos, bem como a quitação total 

dos débitos oriundos do referido contrato, determinando ao requerido 

Ricieri Francio a emissão de declaração de vontade consistente na 

alienação da propriedade sobre o imóvel objeto da presente ação, 

adjudicando-o ao patrimônio do demandante e, via de consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I 

do CPC. Com fundamento no princípio da causalidade, condeno os 

requeridos Ana Paula Ferreira, Ana Clara Ferreira Ribeiro e Yeda Hozana 

Ferreira Ribeiro ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma 

do art. 85, § 2º do CPC, ficando, todavia, suspensa a cobrança, eis que 

beneficiários da Justiça Gratuita. Transitada em julgado a presente 

sentença, expeça-se o competente mandado de adjudicação e após, 

arquive-se. Publicada em audiência, dispensado o registro, saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Às providencias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110742 Nr: 2906-69.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMAR MATTANA, JOÃO PAULO CASTALDO, 

ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES, MAGNA NEVES GUIMARÃES, Andreia 

Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, Camila Stofeles 

Cecon Santana - OAB:MT0016258B, JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B, JOAO PAULO CASTALDO - OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10752-B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O, 

JORGE LUIS ZANON - OAB:9.975-A, VINICIUS DUARTE BARNES - 

OAB:56242/RS

 REPUBLICANDO PARA AS PROCURADORAS ORIGINALMENTE 

HABILITADAS ADRIANE MARCON E CAMILA STOFELES CECON 

SANTANA: Autos n. 2906-69.2014.811.0040 – Código: 110742.

 Vistos etc.

 Considerando a contradição no item ‘d’ do termo de rescisão encartado às 

fls. 364/369 , INTIMEM-SE as patronas inicialmente constituídas para se 

manifestarem, conforme determinado às fls. 370/372.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40055 Nr: 2877-63.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o devedor, na 

pessoa de seu procurador, para que, no prazo legal, indique nos autos 

quais são e onde estão os bens ssijeitos à penhora e os respectivos 

valores, sob pena de cometer ato atentatório à dignidade da justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1822 Nr: 467-18.1996.811.0040

 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): A J DOS REIS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134932 Nr: 7923-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA BORGES COMERCIO-ME, GAUDSON 

OLIVEIRA DA SILVA, SONIA BORGES COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line negativa, 

inclusive, no tocante a citação do executado Gaudson Oliveira da Silva, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93958 Nr: 5598-12.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DALLABARBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:6294/B, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 
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cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81546 Nr: 445-32.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDE A DENTE - ME, LUIZ DENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141264 Nr: 11243-13.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HHSC, DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER GIOVELLI - OAB:17788/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11243-13.2015.811.0040 Código Apolo: 141264

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente em 

sede de audiência, o qual também ratificado pelo agente ministerial às 

fls.80/81, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes (fls.76/78), cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil.

 SEM CUSTAS, eis que DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes.

 Por fim, SUSPENDO a solenidade aprazada à fl. 84.

 P.R.I.C.

 Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, EXPEÇAM-SE os ofícios 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002786-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA SORRISO (RÉU)

JARBAS LINDOMAR ROSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002786.38.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuidam-se de Embargos 

de Declaração com efeitos Infringentes ofertado pelo Clube Sorriso em 

relação à decisão que determinou a suspensão das atividades da 

Sociedade Esportiva e Recreativa Sorriso, alegando que, o título que 

fundamenta a presente execução é o TAC firmado entre o MPE e a pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ nº 03.205.655/001-94, enquanto que o Ministério 

Público dirige sua pretensão executória contra o Clube Sorriso, inscrito no 

CNPJ sob nº 14.961.759/0001-45, tudo conforme petição de Id. 13128839. 

Além disso, segue afirmando que a decisão proferida poderá causar risco 

de ganho grave em virtude da demissão de expressivo contingente de 

funcionários. De outro norte, o Ministério Público Estadual apresentou 

contrarrazões aos embargos, consoante se infere do Id. 13484752. Os 

autos vieram conclusos. É o breve relato. Decido. Sobre o instituto em 

pauta, o Novo Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” “Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento 

implique a modificação da decisão embargada.” Mercê dos argumentos 

lançados pelo embargante, é cristalino que os embargos manejados 

objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da decisão 

prolatada. Relativamente a afirmação do embargante de que, ao manejar a 

presente execução, o Ministério Público Estadual indicou o CNPJ de 

empresa diversa daquela que, de fato, firmou o TAC objeto da execução, 

razão não lhe cabe, senão vejamos. Primeiramente, urge anotar que tal 

alegação não se trata da matéria a ser tratada via embargos de 

declaração, eis que, o alegado erro material foi praticado pelo exequente 

na petição inicial e não na decisão embargada, não havendo que se falar 

em embargado de declaração. Outrossim, a despeito do equívoco alegado 

no que se refere ao número do CNPJ da empresa executada, é 

inquestionável que o Clube Sorriso foi regularmente citado quando do 

ajuizamento da presente execução, sendo certo que o numero de sua 

inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica em nada altera o 

fato de que foi regularmente citada do ajuizamento da presente ação. Para 

finalizar o exame deste ponto dos embargos, é oportuno destacar que, 

consoante bem expressou o Ministério Público Estadual, é fato público e 

notório neste Município que a família Santini é proprietária de diversos 

estabelecimentos comerciais nesta localidade, os quais são administrador 

tanto por Jerson Luiz Santini, quanto por seu irmão Pedro Paulo Santini. 

Quanto aos demais argumentos apresentados pelo embargante, convém 

relembrar que, segundo o entendimento majoritário a decisão proferida a 

partir da análise dos embargos de declaração somente pode modificar o 

conteúdo de um julgado, quando isso for conseqüência da correção do 

ato, o que, não é o caso dos autos, já que, ao contrário do que afirma a 

embargante, não se vislumbram os vícios apontados. Aliás, urge destacar 

que ao apresentar os embargos, a embargante faz uma releitura das 

provas, concluindo pela necessária procedência da ação, todavia, não 

logrou apontar na decisão proferida a omissão, contradição e/ou 

obscuridade que alega macular a decisão. Sendo assim, não se pode 

admitir os presentes embargos com objetivos infringentes, pois, a 

alteração da decisão proferido somente poderia ocorrer como reflexo da 

sua correção por um dos vícios previstos no dispositivo legal supracitado. 

Lecionando sobre o tema, o mestre Francisco Cavalcanti Pontes de 

Miranda disse “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque 

o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede 

que se redecida; pede-se que reexprima”. (Comentários ao Código de 

Processo Civil, volume VII. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). 

Aliás, nesse sentido o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 

Justiça pronunciaram-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVOS. ATO DE 

APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO SUBMETIDA À 

DENOMINADA "PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. 1. 

Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 535, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir 

omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente 

existentes no julgado. A obtenção de efeitos infringentes somente é 

possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência 

de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a 

alteração do julgado seja conseqüência inarredável de sua correção; bem 

como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si 

sós, sejam suficientes para a inversão do julgado. 2. No caso, não existe 
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nenhum vício a ser sanado. A existência de precedente favorável ao 

Embargante e que não foi utilizado como fundamento do decisum não 

configura omissão passível de ser arguida em sede de declaratórios, 

ainda mais quando a tese apresentada somente foi aventada no presente 

momento. Assim, é manifestamente descabido o seu exame, sob pena de 

se eternizar o processo judicial. 3. Embargos rejeitados.” (EDcl nos EDcl 

nos EREsp 665.171/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 28/10/2009, DJe 17/11/2009) “os embargos de declaração não 

são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e 

requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de declaração 

com efeito modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 

535 do Código de Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no Resp 

437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 

23.5.05, p. 119). Nessa esteira, verifica-se o manifesto propósito 

protelatório dos embargos manejados, o que merece a imposição da multa 

legal prevista para a hipótese, nos termos do art. 1026, § 2º do NCPC. 

Aliás, nesse sentido já se pronunciou o E. TJ/MT., senão vejamos: 

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS – REEXAME 

DE QUESTÃO JÁ DELIBERADA PARA EMPLACAR TESE DA PARTE 

EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU ERRO – PROPÓSITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO 

DE MULTA – ART. 538, PAR. ÚN., CPC – RECURSO REJEITADO. 1. Não 

havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão 

recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, até porque 

não se prestam ao reexame da causa. 2. Prevê o CPC, sanção à 

desvirtuada utilização dessa espécie recurso, estipulada em seu art. 538, 

parágrafo único, onde a parte simplesmente pretende a rediscussão da 

matéria e valer-se do efeito interruptivo.” (ED 7148/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2016, 

Publicado no DJE 15/03/2016) Logo, não havendo vício a ser sanado em 

relação à decisão proferida, de modo que se mostra evidentemente 

protelatório os embargos, além do seu não acolhido, urge aplicar em 

desfavor do embargante a multa legalmente prevista para a hipótese. Pelo 

exposto, recebo, todavia, deixo de acolher os embargos de declaração 

apresentados e, sendo este flagrantemente protelatório, condeno o 

embargante ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 1026, § 2º do NCPC. Cumpra-se o já 

determinado na decisão proferida. Diante do novo requerimento 

apresentado pelo Ministério Público Estadual, o qual abrange pedido de 

majoração da multa e, inclusive, lacre da sede da executada, em atenção 

ao princípio do contraditório, intime-se a executada para querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002475-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALMIR DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002475-76.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão com pedido de concessão de liminar ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de VALMIR DE 

CAMPOS, qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 13161317 e ss. 

Deferiu-se a liminar de busca e apreensão, bem como determinou a 

citação do demandado (id. 13234964). Citação, id. 14416618. Auto de 

busca, apreensão e depósito, id. 14431916. Em id. 14435816, o 

demandado pugnou pela habilitação de seu patrono, bem como juntada de 

procuração (id. 14435837). Logo adiante, informou a purgação da mora 

com o pagamento das parcelas vencidas (R$ 7.179,65), requerendo a 

restituição do bem (id. 14436049 e ss). Em seguida, em id. 14515022 

informa que conforme decisão de id. 13338380 foi autorizado o pagamento 

das parcelas vencidas até o efetivo depósito, acrescidas das custas 

processuais e honorários advocatícios. Ao final, reiterou o pleito de 

restituição do bem. O requerido manifestou-se contrariante ao pleito de 

restituição, aduzindo que a decisão que deferiu a liminar constou 

expressamente o prazo para pagamento da integralidade da dívida 

pendente, fazendo referência ao art. 3º, §1º, da Lei 10.931/04. Ainda, 

ressaltou as advertências constantes no mandado de busca e apreensão 

expedido (id. 14537635). Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. No caso em tela, vislumbra-se que a 

parte requerida efetuou o pagamento tão somente das parcelas vencidas 

até a data do efetivo depósito, ao argumento de que a decisão proferida 

em id. 13338380 conferiu tal possibilidade. Em análise minuciosa dos 

autos, constata-se que a decisão supramencionada foi omissa, eis que 

embora tenha mencionado o dispositivo legal relativo à purgação da mora, 

consignou tão somente prazo para pagamento de todas as parcelas 

vencidas até a data do efetivo depósito. Assim e, considerando o 

equívoco constante na decisão de id. 13338380, EXCEPCIONALMENTE 

CONCEDO prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a parte 

demandada efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 

3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

foram fixados em 10% sobre o valor da causa. No mais, CERTIFIQUE a 

Secretaria da Vara acerca do decurso do prazo para contestação. 

Oportunamente, CONCLUSOS os autos para prolação de sentença. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005125-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GALVAN (REQUERENTE)

FERNANDO DE MATOS BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDERALDO PICOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005125-96.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005147-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA (REQUERENTE)

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

EDI JOAO DELAPRIA (REQUERIDO)

JOCILENE TERESINHA DELAPRIA (REQUERIDO)

DANIEL RADINS (ADVOGADO(A))

EDILAINE DELAPRIA (REQUERIDO)

ALEXANDRE SELINGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005147-57.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005155-34.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GONCALVES (ADVOGADO(A))

USINA BARRALCOOL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ LUIS PINOTTI (REQUERIDO)

LORECI FATIMA FIORI (REQUERIDO)

MAICON RICARDO CANOVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005155-34.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005150-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELENILSO PEREIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005150-12.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não 

comprovou a realização de requerimento administrativo, bem como a 

negativa da parte demandada. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

cópia integral do procedimento administrativo, sob pena de seu 

indeferimento, em consonância com o disposto no art. 321, parágrafo 

único, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005174-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HAESER PELLEGRINI (ADVOGADO(A))

ELEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

FERNANDO CAMPOS VARNIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005174-40.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005052-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CHIAPETTI (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005052-27.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

inexigibilidade de débito com pedido de tutela de urgência e danos morais 

ajuizada por CRISTIANE CHIAPETTI em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - ENERGISA, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que é titular da UC n. 6/530822-6, sendo que nos 

meses de maio, junho e julho do corrente ano recebeu faturas com valores 

exorbitantes, quais sejam, R$ 722,37, R$ 2.489,72 e R$ 2.359,86, as quais 

divergiam do valor consumido mensalmente pela mesma, o qual era de 

aproximadamente R$ 200,00. Segue narrando que, ao receber a primeira 

fatura com valor alterado, dirigiu-se ao estabelecimento da requerida, a 

qual se limitou a informar que não havia irregularidade. Assevera também 

que, com o recebimento da segunda fatura, cujo valor era ainda mais 

elevado, realizou nova reclamação junto a demandada, sendo que a 

resposta se deu por e-mail. Continua afirmando que, por orientação da 

parte requerida buscou empresa especializada para realizar inspeção em 

seu imóvel, entretanto, nenhuma irregularidade foi constatada. Contudo, 

recebeu nova fatura com vencimento no mês de julho/2018 com valor tão 

elevado quanto a do mês anterior, sendo que, diante do não pagamento 

das mesmas, foi suspenso o fornecimento de energia em sua residência. 

Por tais razões, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que 

seja determinada a abstenção da requerida de incluir o nome/CPF da 

autora nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em 

decorrência da fatura dos meses de maio, junho e julho/2018, bem como a 

imediata normalização do fornecimento de energia. A inicial veio instruída 

com os documentos de id. 15074553 e seguintes. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim 

dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução 

pode ser dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de 

natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Subsumindo-se ao caso em 

concreto, entendo que os requisitos exigidos encontram-se presentes, eis 

que conforme se extrai do histórico de contas e faturas encartadas aos 

autos (id. 15074704 e 15074624), constata-se que o consumo nos meses 

abril, maio e junho do corrente ano destoam excessivamente do consumo 

médio dos meses anteriores. Aliado a isso, válido consignar que a 

requerente trouxe aos autos laudo técnico, o qual embora tenha sido 

realizado unilateralmente, apontou que não foi detectado nenhuma 

irregularidade nas instalações e nos equipamentos existentes que 

justifique aumento no consumo de energia (id. 15074662). Assim, o exame 

dos argumentos perfilados na inicial, bem como dos documentos que a 

instruem, permitem a constatação da probabilidade do direito e do risco de 

dano, razão pela qual a concessão da tutela de urgência pleiteada é 

medida imperativa. Além disso, oportuno mencionar que não se observa 

efetivo prejuízo à demandada porque há possibilidade da reversibilidade 

da decisão agravada, devendo se aguardar a formação do contraditório, 

para apuração ou não de existência de irregularidades no medidor de 

energia elétrica na unidade consumidora da autora. Nesse sentido, segue 

o arresto abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ORDENAR 

QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA E DE NEGATIVAR O NOME DA AGRAVADA, SOB 

PENA DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE 

EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O 

RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. FIXAÇÃO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA. (Agravo de Instrumento n. 2037948-15.2018.8.26.0000, 

Comarca de Santos. Agravante CPFL -COMPANHIA PIRATININGA DE 

FORÇA E LUZ. Agravado SANTO GELO SANTISTA LTDA-ME. São Paulo, 6 

de junho de 2018. Relatora: Cristina Zucchi). Ante o exposto, 

demonstrados os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, 

a fim de DETERMINAR que a demandada restabeleça o fornecimento de 
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energia na unidade consumidora indicada na inicial n. 6/530822-6, no 

prazo de 05 (cinco) horas, bem como se abstenha efetuar a inscrição do 

nome/cpf da requerente nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência do débito discutido no presente feito,, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem prejuízo, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 05 de Novembro de 2018, às 15h00min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE ao 

comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos 

do CPC, consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra 

do art. 335, do mesmo codex. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004940-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004940-58.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

inexigibilidade de débito c.c. danos morais e pedido de tutela de urgência 

ajuizada por VANUZA BATISTA DOS SANTOS, assistida pela 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em face de ÁGUAS DE SORRISO, 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que tem contrato com a 

requerida de prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto na 

unidade (matrícula n. 443959-7, hidrômetro Y15B008756, a qual sempre 

apresentava consumo médio de pouco mais de 10m3, contudo, no mês de 

dezembro/2017 houve um aumento de 66m3, que corresponde a um gasto 

seis vezes superior ao gasto médio da usuária, razão pela abriu-se um 

chamado junto à concessionária que redundou na visita técnica no dia 

26/12/17 e culminou na troca de hidrômetro. Segue narrando que, nos dois 

meses subsequentes, o registro no equipamento voltou ao padrão médio 

de consumo da usuária (na ordem de 10 a 15 m³), entretanto, de março a 

agosto de 2018, houve novo pico, aproximadamente de 20 m³, o que 

resultou em novos chamados da consumidora, alertando para o 

descompasso entre o consumo real e o faturado e pedindo providencias, 

o que não foi atendido pela concessionária, a qual apenas propôs o 

parcelamento de débitos, redundando na suspensão no fornecimento do 

serviço em agosto/2018 por uma dívida no valor de R$ 1.446,25. Assevera 

ainda, que mesmo a concessionária reconhecendo a impropriedade do 

consumo no período de 10/11/17 a 12/12/17, o que culminou com a troca 

do hidrômetro, a fatura no valor de R$ 777,18 não foi retificada. Sustenta 

também, que também não pode-se inferir aumento no consumo na ordem 

de 50% a 100% para os meses de março a julho de 2018, sem que nada 

de anormal acontecesse na vida do usuário, a exemplo de vazamentos, 

reforma ou ampliação do imóvel, ingresso de outros moradores na 

residência, principalmente por se tratar de casa com módicas 

acomodações, sem grama e área de lazer, o que poderia justificar o 

incremento do consumo de água. Por tais razões, requer a concessão da 

tutela de urgência a fim de que seja determinada que a demandada 

promova o imediato restabelecimento do fornecimento de água na unidade 

consumidora, bem como promova vistoria e troca do cavalete e/ou 

hidrômetro da unidade, sob pena de multa diária. A inicial veio instruída 

com os documentos de id. 14975403 e seguintes. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim 

dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução 

pode ser dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de 

natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Subsumindo-se ao caso em 

concreto, entendo que os requisitos exigidos encontram-se presentes, eis 

que conforme se extrai do histórico de consumo e faturas encartadas aos 

autos (id. 14975484), constata-se que o consumo nos meses de 

dezembro/2017 e março a julho/2018 destoam consideravelmente do 

consumo médio dos demais meses anteriores. Assim, o exame dos 

argumentos perfilados na inicial, bem como dos documentos que a 

instruem, permitem a constatação da probabilidade do direito e do risco de 

dano, razão pela qual a concessão da tutela de urgência pleiteada é 

medida imperativa. Além disso, oportuno mencionar que não se observa 

efetivo prejuízo à demandada porque há possibilidade da reversibilidade 

da decisão agravada, devendo se aguardar a formação do contraditório, 

para apuração ou não de existência de irregularidades no medidor de 

energia elétrica na unidade consumidora da autora. Nesse sentido, segue 

o arresto abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ORDENAR 

QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA E DE NEGATIVAR O NOME DA AGRAVADA, SOB 

PENA DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE 

EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O 

RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. FIXAÇÃO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA. (Agravo de Instrumento n. 2037948-15.2018.8.26.0000, 

Comarca de Santos. Agravante CPFL -COMPANHIA PIRATININGA DE 

FORÇA E LUZ. Agravado SANTO GELO SANTISTA LTDA-ME. São Paulo, 6 

de junho de 2018. Relatora: Cristina Zucchi). Ante o exposto, 

demonstrados os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, 

a fim de DETERMINAR que a demandada restabeleça o fornecimento de 

água na unidade consumidora indicada na inicial (matrícula n. 443959-7 - 

hidrômetro Y15B008756), em decorrência do débito discutido no presente 

feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Relativamente ao pleito de vistoria e troca do cavalete e/ou hidrômetro da 

unidade em comento, postergo a análise para após o contraditório. Sem 

prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de Novembro de 

2018, às 09h30min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE 

e INTIME-SE ao comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; 

c/c 344, ambos do CPC, consignando que o prazo da resposta deverá 

obedecer à regra do art. 335, do mesmo codex. Por fim, DEFIRO a AJG em 

favor da requerente. ANOTE-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001060-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONKOS - SERVICOS EM CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA (AUTOR(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001235-52.2018.8.11.0040. Vistos etc. Com razão a parte 

autora no petitório de id. 12724770, razão pela qual passo a análise do 

pleito de AJG. Sem delongas, ante o considerável valor da causa, o qual 

não se compatibiliza com a hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de 

isenção de custas processuais. Não obstante, em virtude do valor da 

causa se revelar de grande monta, com fulcro no art. 468, §§6º, 7º e 8º 

da CNGC/MT, DEFIRO o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) 

parcelas fixas, mediante emissão de guia com a comprovação nos autos 

até o dia 15 (quinze) de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 290 do CPC/15. Posto isso, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento da primeira 

parcela relativa as custas processuais, sob pena de extinção e 

arquivamento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do CPC. Comprovado o recolhimento da primeira parcela, 

CUMPRA-SE conforme determinação exarada em id. 12530785. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000118-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000118-26.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento 

de indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada 

dos documentos de id. 11357645 e ss. Despacho inicial, id. 11405852. A 

contestação se acha encartada em id. 12963044. Na ocasião, a parte 

demandada pugnou pela alteração do polo passivo, a fim de que passe a 

constar como SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A. Ainda, arguiu preliminarmente a falta de interesse processual em 

razão do pagamento da cobertura devida pela via administrativa. No 

mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Encartou os documentos 

de id. 1293047 e ss. Impugnação à contestação, id. 13942253. Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

princípio, com relação ao pleito de alteração do polo passivo, em que pese 

os argumentos da parte demandada, entendo que razão não lhe assiste, 

pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode 

escolher a seguradora a ser demandada. Nesse sentido, colaciono a 

seguinte jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

COMO LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO 

CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO 

EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por 

tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Aduz ainda a parte demandada, a falta de interesse de agir 

do autor, sob o argumento de que já houve o pagamento da cobertura 

devida pela via administrativa. No ponto, cumpre-me esclarecer que o 

interesse de agir reside no fato de ser o processo o meio adequado, 

necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, de 

modo que de outra maneira não teria o autor como obter a providência 

como almejada em relação a ré. Ademais, convém ressalvar que o 

recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT, 

administrativamente, não impede sua complementação até o valor previsto 

em lei. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE 

FATO E DE DIREITO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. 

SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLÇÃO DE SEGURO. O 

recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT não impede sua 

complementação até o valor previsto em lei. Aplicação do art. 3º, inciso II 

da Lei 6.194/74, modificado pela Lei nº 11.482/07, que não diferencia a 

invalidez parcial da permanente e fixa o valor do seguro em R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O fato ocorreu anteriormente à vigência da 

Lei nº 11.945/09, que em tabela anexa, dispõe sobre o percentual do valor 

a ser recebido e o dano sofrido pela vítima. Por maioria dos votos, 

negou-se provimento ao recurso. (TJ-PE - APL: 49974720108170480 PE 

0004997-47.2010.8.17.0480, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data 

de Julgamento: 25/04/2012, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 90/2012) 

Assim, o fato da parte requerente ter recebido somente o valor oferecido 

pela seguradora, não significa ter dado plena quitação da indenização a 

que tem direito, somente ao valor que recebeu, e assim, necessário se faz 

a pretensão do mesmo em obter a satisfação integral do seu direito, 

porquanto configurado está o interesse do autor e o direito material 

pleiteado. Por todo o exposto, REJEITO a preliminar levantada. Ademais, 

não havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a 

ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os 

seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; 

II) se há invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO 

que os custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela 

demandada, haja vista que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar que a prova fora 

requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios para custeio dos 

honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o 

qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à 

gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos 

que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o 

pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a 

plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta feita, INTIME-SE a 

demandada para que proceda ao depósito dos honorários periciais, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, em consonância com o 

disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários arbitrados a favor do perito 

no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao 

final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. No mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu 

parecer no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo 

técnico pericial, independentemente de intimação. O laudo pericial deverá 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os 

trabalhos imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos 

controvertidos como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados 

pelas partes. Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000895-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000895-11.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por FLORENCIO DE ARRUDA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada 

dos documentos de id. 11942411 e ss. Despacho inicial, id. 11946720. A 

contestação se acha encartada em id. 12949164. Na ocasião, a parte 

demandada pugnou pela alteração do polo passivo, a fim de que passe a 

constar como SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A. Ainda, arguiu preliminarmente a ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, eis que o 

comprovante de endereço apresentado está em nome de terceiro, bem 

como a falta de interesse de agir em razão do pagamento da cobertura 

devida pela via administrativa. No mérito, pugnou pela improcedência da 

demanda. Encartou os documentos de id. 12949166 e ss. Impugnação à 

contestação, id. 13942184. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, com relação ao pleito de 

alteração do polo passivo, em que pese os argumentos da parte 

demandada, entendo que razão não lhe assiste, pois a Lei 6.194/1974, em 

seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher a seguradora a ser 

demandada. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO LITISCONSORTE PASSIVA. 

INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO 

COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A 

MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS 

PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara 
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Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. 

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL Aduz ainda a parte 

demandada, a falta de interesse de agir do autor, sob o argumento de que 

já houve o pagamento da cobertura devida pela via administrativa. No 

ponto, cumpre-me esclarecer que o interesse de agir reside no fato de ser 

o processo o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência 

surgida entre as partes, de modo que de outra maneira não teria o autor 

como obter a providência como almejada em relação a ré. Ademais, 

convém ressalvar que o recebimento parcial da indenização do seguro 

DPVAT, administrativamente, não impede sua complementação até o valor 

previsto em lei. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

REJEITADAS. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLÇÃO DE 

SEGURO. O recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT não 

impede sua complementação até o valor previsto em lei. Aplicação do art. 

3º, inciso II da Lei 6.194/74, modificado pela Lei nº 11.482/07, que não 

diferencia a invalidez parcial da permanente e fixa o valor do seguro em 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O fato ocorreu anteriormente 

à vigência da Lei nº 11.945/09, que em tabela anexa, dispõe sobre o 

percentual do valor a ser recebido e o dano sofrido pela vítima. Por maioria 

dos votos, negou-se provimento ao recurso. (TJ-PE - APL: 

49974720108170480 PE 0004997-47.2010.8.17.0480, Relator: Agenor 

Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 25/04/2012, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 90/2012) Assim, o fato da parte requerente ter 

recebido somente o valor oferecido pela seguradora, não significa ter 

dado plena quitação da indenização a que tem direito, somente ao valor 

que recebeu, e assim, necessário se faz a pretensão do mesmo em obter 

a satisfação integral do seu direito, porquanto configurado está o 

interesse do autor e o direito material pleiteado. Por todo o exposto, 

REJEITO a preliminar levantada. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL A requerida alega ainda, ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão 

do comprovante de residência juntado aos autos estar em nome de 

terceiro, impossibilitando a averiguação acerca da competência do foro. 

Sem delongas, em que pese os argumentos da parte demandada, convém 

destacar que o comprovante de endereço em nome da parte interessada 

não constitui documento indispensável a propositura da demanda, pelo 

que tal preliminar também resta REJEITADA. Ademais, não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO 

que os custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela 

demandada, haja vista que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar que a prova fora 

requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios para custeio dos 

honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o 

qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à 

gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos 

que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o 

pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a 

plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta feita, INTIME-SE a 

demandada para que proceda ao depósito dos honorários periciais, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, em consonância com o 

disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários arbitrados a favor do perito 

no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao 

final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. No mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu 

parecer no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo 

técnico pericial, independentemente de intimação. O laudo pericial deverá 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os 

trabalhos imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos 

controvertidos como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados 

pelas partes. Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001513-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001513-53.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento 

de indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada 

dos documentos de id. 12417588 e ss. Despacho inicial, id. 12514142. 

Pedido de habilitação do patrono da parte demandada, id. 12916329, 

oportunidade que carreou aos autos os documentos de id. 12916357 e ss. 

A contestação se acha encartada em id. 13235603. Na ocasião, a parte 

demandada arguiu preliminarmente a falta de interesse de agir em razão 

da pendência do pedido administrativo. No mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda. Impugnação à contestação, id. 13621367. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De início, passo a análise da preliminar arguida. Sustenta a parte 

demandada a falta de interesse de agir em razão da ausência de 

finalização do requerimento administrativo. Em que pese tal alegação, 

entendo que a preliminar em tela não merece acolhida, haja vista que não 

obstante esta magistrada já tenha declarado posicionamento em sentido 

contrário em outras demandas, frente ao entendimento mais recente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido que diante da 

apresentação de contestação pela parte demandada, desnecessário o 

prévio requerimento administrativo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – 

ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - 

APLICAÇÃO DO ART. 3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, 

caracteriza o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a 

natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho 

eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os 

beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo 

infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e 

agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, 

independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano 

(STJ REsp 1544353/SP). Tratando-se de invalidez permanente parcial 

incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre 

redução proporcional, Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. 

(Ap 8439/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 

09/04/2018) Nestes termos, REJEITO a preliminar suscitada. Ademais, não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser 

expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os 

seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; 

II) se há invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO 

que os custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela 
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demandada, haja vista que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar que a prova fora 

requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios para custeio dos 

honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o 

qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à 

gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos 

que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o 

pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a 

plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta feita, INTIME-SE a 

demandada para que proceda ao depósito dos honorários periciais, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, em consonância com o 

disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários arbitrados a favor do perito 

no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao 

final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. No mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu 

parecer no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo 

técnico pericial, independentemente de intimação. O laudo pericial deverá 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os 

trabalhos imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos 

controvertidos como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados 

pelas partes. Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003894-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MALBA RODRIGUES GARCIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003894.68.2017.8.11.0040 Vistos etc. A despeito do 

requerimento formulado pelo Ministério Público, tenho que por ora 

despicienda a realização de estudos, razão pela qual, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14 de Novembro de 2018, 

às 15h30min, oportunidade em que, além do depoimento pessoal das 

partes, serão inquiridas as testemunhas arroladas, cujo rol deverá ser 

depositado em Juízo com 15 (quinze) dias de antecedência, caso 

necessário a intimação judicial das mesmas. Intimem-se. Cientifique-se o 

MPE. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001642-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

FRANCIELI ARAUJO VAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001642-58.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por FRANCIELI ARAUJO VAZ em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada 

dos documentos de id. 12520536 e ss. Despacho inicial, id. 12524056. 

Pedido de habilitação do patrono da parte demandada, id. 12916567, 

oportunidade que carreou aos autos os documentos de id. 12916578 e ss. 

A contestação se acha encartada em id. 13252479. Na ocasião, a parte 

demandada requereu a alteração do polo passivo, a fim de que passe a 

constar a Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT. No mérito, 

pugnou pela improcedência da demanda. Impugnação à contestação, id. 

13621943. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, com relação ao pleito de alteração 

do polo passivo, em que pese os argumentos da parte demandada, 

entendo que razão não lhe assiste, pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 

7º, estabelece que a vítima pode escolher a seguradora a ser demandada. 

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: RECURSOS DE 

APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO LITISCONSORTE PASSIVA. 

INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO 

COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A 

MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS 

PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. 

Ademais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

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

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

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

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

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

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial, conforme 

requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser 

intimado para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia 

devem ser suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente 

é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar 

que a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios 

para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no 

art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006296-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARINEI TEREZINHA GNOATTO CARBONI DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE DA SILVA LEMES ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1006296.25.2017.8.11.0040 Vistos etc. Tendo em vista que os 

requeridos, mesmo regularmente citados, deixaram de ofertar contestação 

no prazo legal, decreto-lhes a revelia, nos termos do art. 344 do CPC. No 

mais, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se 

possui outras provas a produzir, ou ainda, se pretende o julgamento 

antecipado da lide. Intime-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005901-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

LUIS ALBERTO CANTUARIA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005901.33.2017.8.11.0040 Vistos etc. Haja vista que já 

decorridos mais de 05 (cinco) meses desde o pedido de suspensão 

apresentado sob o Id. 11971092, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002099-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL HENRIQUE FERRONATTO (ADVOGADO(A))

ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNILARIA SORRISO LTDA - ME (RÉU)

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001963.64.2016.8.11.0040 Vistos etc. Defiro o pedido de 

suspensão requerido pela petição de Id. 12789398. Remeta-se o processo 

ao arquivo provisório, sem baixa no Distribuidor. Decorrido o prazo de 

suspensão, intime-se a inventariante para dar prosseguimento ao 

processo no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Às providências. 

Sorriso/MT, 04 de Setembro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001646-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON DE ARAUJO LIMA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001646-95.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por EDMILSON DE ARAÚJO LIMA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada 

dos documentos de id. 12521520 e ss. Despacho inicial, id. 12524185. 

Pedido de habilitação do patrono da parte demandada (id. 12916448), 

oportunidade que carreou aos autos os documentos de id. 12916467 e ss. 

A contestação se acha encartada em id. 13278383. Na ocasião, a parte 

demandada requereu a alteração do polo passivo, a fim de que passe a 

constar a Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT. No mérito, 

pugnou pela improcedência da demanda. Impugnação à contestação, id. 

13667366. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, com relação ao pleito de alteração 

do polo passivo, em que pese os argumentos da parte demandada, 

entendo que razão não lhe assiste, pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 

7º, estabelece que a vítima pode escolher a seguradora a ser demandada. 

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: RECURSOS DE 

APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO LITISCONSORTE PASSIVA. 

INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO 

COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A 

MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS 

PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. 

Ademais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

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

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

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

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

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

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial, conforme 

requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser 

intimado para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia 

devem ser suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente 

é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar 

que a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios 

para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no 

art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005633-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005633-76.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por ANTONIO LUIZ MOREIRA em face de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUO DPVAT S/A, 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento de indenização relativa 

ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual 

veio acompanhada dos documentos de id. 10554388 e seguintes. 

Despacho inicial (id. 10696178). Pedido de habilitação dos patronos da 

parte demandada (id. 13187935), o qual veio acompanhado dos 

documentos de id. 13187953 e ss. A contestação se acha encartada em 

id. 13188252. Na ocasião, a requerida em preliminar carência da ação em 

razão da ausência de documentos essenciais a propositura da ação – 

laudo do IML. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Juntou 

os documentos de id. 13188292 e ss. Impugnação à contestação, id. 

13625771. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, faz-se necessário a análise da 

preliminar arguida. AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML Sustenta a parte 

demandada a ausência do laudo do IML. Entretanto, em que pese os 

argumentos da parte autora, anoto que eventual falta do Laudo do IML não 
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constitui documento indispensável para o requerimento cobrança de 

indenização do seguro obrigatório, bem como para requerimento na esfera 

administrativa. Frise-se que, nos termos do artigo 5º, da Lei n 6.194/1974, 

o pagamento da indenização deve ser efetivado mediante simples prova 

de acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - DPVAT - JUSTIÇA 

GRATUITA - LAUDO IML - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DESNECESSIDADE. Estando comprovado o estado de miserabilidade 

alegado, possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A Lei n. 

11.945/2009 não exige a instrução da inicial de cobrança do seguro 

obrigatório com laudo do IML, não sendo documento indispensável à 

propositura da ação. Para o manejo da demanda, não é necessária a 

comprovação de diligência administrativa, porquanto o direito de ação é 

constitucionalmente garantido (Apelação Cível Nº 10105130077214001, 

14ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do MG, Relator: Evangelista Castilho 

Duarte, Julgado em 04/09/2014). Por todo o exposto, REJEITO a preliminar. 

Ademais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

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

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

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

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

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

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial, conforme 

requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser 

intimado para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia 

devem ser suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente 

é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar 

que a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios 

para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no 

art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001655-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001655-28.2016.8.11.0040. Vistos etc. Ciente do acórdão de id. 

13754382, o qual determinou o prosseguimento do feito. Desta feita, 

considerando que já houve a realização de avaliação médica (id. 

5916272), INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, indicando quanto 

o interesse na produção de outras provas e/ou se requererem o 

julgamento antecipado da lide, anotando prazo de 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002643-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002643-78.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por LUIZ PAULO MOREIRA em face de BRADESCO 

SEGUROS S/A, pretendendo o recebimento de indenização relativa ao 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico. A exordial veio acompanhada dos documentos de id. 

13305622 e ss. Despacho inicial, id. 13386756. A contestação se acha 

encartada em id. 13688507. Na ocasião, a parte demandada arguiu 

preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda. Encartou aos autos os documentos de id. 

13727710 e ss. Impugnação à contestação, id. 13761447. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

princípio, faz-se necessário a apreciação da preliminar arguida. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Sustenta a Sem delongas, não assiste razão da 

demandada, pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a 

vítima pode escolher a seguradora a ser demandada. Nesse sentido, 

colaciono a seguinte jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER COMO LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. 

MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO 

QUANTO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. 

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS 

PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. 

Ademais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

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

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

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

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

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

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial, conforme 

requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser 

intimado para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia 

devem ser suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente 

é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar 

que a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios 

para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no 

art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 
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partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005764-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRNEY MILANI (AUTOR(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005764.51.2017.8.11.0040 Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de Id. 12769206, redesigno a sessão de mediação/conciliação 

para o dia 05 de Novembro de 2018, às 16h30min, devendo a Secretaria 

providenciar a citação e intimação da parte-ré, fazendo-se as anotações 

de praxe. Cumpra-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXEQUENTE)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001039.82.2018.8.11.0040 Vistos etc. Tendo em vista que já 

decorreu mais de 05 (cinco) meses desde o pedido de suspensão do 

processo formulado pela parte autora, intime-a para, no prazo de 05 

(cinco) dias, providenciar o regular o prosseguimento do processo, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. T. R. N. (AUTOR(A))

IGOR TRABA RE NAVARRO (AUTOR(A))

MARIA SUELI DA SILVA TRABA RE (AUTOR(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000794-08.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ciente, nesta data, da v. 

decisão proferida no AI n. 1009928-48.2018.8.11.0000. No que pertine às 

informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual deverá ser 

imediatamente encaminhado à Secretaria da Terceira Câmara de Direito 

Privado via Malote Digital. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001565-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

R M DA ROSA AUTO SOCORRO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001565.83.2017.8.11.0040 Saneador Vistos etc. Cuida-se de 

Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada por R M da 

Rosa Auto Socorro Eireli – MT em face de Concessionária Rota do Oeste 

S/A, ambos qualificados nos autos, consoante fatos narrados na inicial de 

Id. 5828168, instruída com documentos diversos. Despacho inicial de 

recebimento da ação, designação da sessão de conciliação/mediação, 

bem como determinação de citação da ré, Id. 7322885. Diante da ausência 

das partes, a tentativa de conciliação restou frustrada, consoante ata de 

Id. 8295234. Seguindo, a ré apresentou contestação e documentos, 

conforme Id. 8849975 e ss. Certificou-se o decurso do prazo sem 

apresentação de impugnação pela parte autora, Id. 11806775. 

Posteriormente, Id. 12010452, foi inserido ao processo impugnação à 

contestação. Em nova sessão de conciliação/mediação, as partes não 

lograram alcançar a composição amigável do litígio, Id. 12527027. É o 

breve relato. Decido. Pois bem. De plano, rejeito a preliminar de 

impugnação à justiça gratuita, eis que, no caso em tela, a parte autora não 

formulou requerimento neste sentido e, inclusive, efetuou o recolhimento 

das custas e taxas processuais devidas, conforme comprovantes que 

instruem a peça preambular. Portanto, inexistindo outras preliminares a 

serem enfrentas, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, declaro o processo saneado. Relativamente aos pontos 

controvertidos e as provas a serem produzidas, considerando que a 

responsabilidade da ré, na condição de concessionária de serviço público, 

é objetiva, bem como que a relação entre os litigantes submete-se as 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor , concedo às 

partes o prazo comum de 10 (dez) dias para sugerirem os pontos 

controvertidos e especificarem as provas eventualmente pretendidas. 

Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001467-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA (ADVOGADO(A))

DANIEL ANTONIO TONIAZZO LEMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001467-98.2017.8.11.0040 Requerente: Daniel Antonio 

Toniazzo Lemos Requerida: Saga Supercentes Comércio de Veículos Ltda 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Daniel Antonio Toniazzo Lemos em face de Saga 

Supercentes Comércio de Veículos Ltda, ambos qualificados nos autos, 

conforme fatos e fundamentos expostos na inicial de Id. 5610794, 

instruída com documentos diversos. Despacho inicial, Id. 7321489. Por 

ocasião da audiência de conciliação designada, as partes não alcançaram 

a autocomposição, conforme se infere da ata de Id. 8295067. A seguir, a 

ré apresentou contestação, Id. 8708386, instruída com documentos 

diversos. Impugnação à contestação, Id. 9147056. Seguindo, foi proferida 

a decisão saneadora de Id. 11607546. O autor especificou as provas 

pretendidas pela petição de Id. 11887063, ao passo que a ré manteve-se 

inerte, conforme certidão de Id. 12756523. É o breve relato. Decido. Ante a 

manifestação da parte autora, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21 de Novembro de 2018, às 14h30min, ocasião em que, além 

do depoimento pessoal da parte-ré, serão ouvidas as testemunhas 

arroladas pela parte autora. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que o demandante apresente rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

NCPC. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006715-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

ROBERTO COPINI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FOLETO GONCALVES (EMBARGADO)

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN (ADVOGADO(A))

ARNALDO GOMES FLORES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 10006715.45.2017.8.11.0040 Decisão saneadora Vistos etc. 

Cuidam-se de Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo 

ajuizada por Roberto Copini em face de Igor Foleto Gonçalves, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial de 

Id. 11227493, instruída com documentos diversos. Os embargos foram 

recebidos, todavia, sem efeito suspensivo, oportunidade em que foi 

determinada a intimação do embargado para manifestação, Id. 11292911. 

Impugnação aos embargos, Id. 11722535. Manifestação do embargante 

quanto a impugnação aos embargos, Id. 12114787. É o breve relato. 

Decido. Inexistindo preliminares a serem examinadas, presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo 

saneado, na forma do art. 357 do CPC. Em cumprimento ao disposto no art. 

357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os seguintes 

pontos: simulação no endosso dos títulos, pagamento do débito, 

má-fé/boa-fé do embargado; entre outros que podem ser sugeridos pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de 

prova admitidos em questão serão o documental e o testemunhal. Nos 

termos do art. 357, III do NCPC, urge destacar que o ônus da prova 

observará a regra geral inserta no art. 373 do CPC. Sem prejuízo do acima 

determinado, desde já, designo audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 21 de Novembro de 2018, às 15h30min, 

ocasião em que, além do depoimento pessoal das partes, serão ouvidas 

as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

NCPC. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000333-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE OLIVEIRA SOARES (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000333-36.2017.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a expert 

nomeada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

impugnação ao laudo pericial de id. 14720382. Após, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem, anotando prazo de 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000435-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA CAMARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000435-24.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por 

BRADESCO FINANCIAMENTOS em desfavor de CARLOS ANDRE DE 

OLIVEIRA CAMARA, qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, que veio acompanhada pelos 

documentos constantes no id. 11601148 e ss. Determinou-se a emenda da 

exordial a fim de que o autor comprovasse a mora da requerida, bem como 

adequasse o valor atribuído à causa, id. 11903686. Em cumprimento a 

determinação acima, a parte autora manifestou-se em id. 12383189, 

indicando novo valor à causa, oportunidade que juntou comprovante de 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária. Ao final, requereu prazo 

de 30 (trinta) dias para comprovação da mora. Entre um ato e outro, em id. 

15071467, o autor requereu a juntada do instrumento de protesto, 

pugnando pelo deferimento da liminar. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o 

Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Consoante exposto acima, 

determinado a parte autora a emenda da inicial (id. 11903686), o mesmo 

manifestou em id. 15071467 asseverando a constituição da mora da parte 

devedora, eis que realizado o protesto. Entrementes, entendo que não 

restou devidamente demonstrada a mora da parte devedora, eis que a 

notificação extrajudicial encaminhada via Correios não foi entregue pelo 

motivo ‘endereço insuficiente’, razão pela qual realizou o protesto, cuja 

intimação se deu pela via editalicia. No caso concreto, faz necessário 

consignar que não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no 

endereço constante do contrato, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei, vez que mostra-se indispensável o 

esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal, o que não 

ocorreu nos autos em tela. Nesse sentido, colha-se o entendimento mais 

recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - 

PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da 

mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS). Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor acerca do 

endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, necessária 

à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - 

DEVOLVIDA POR MOTIVO DE “INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO” – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO 

EXTINTO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A constituição da mora 

é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a 

rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é 

imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no 

endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente 

pelo destinatário. Não sendo possível a entrega da notificação, no 

endereço indicado no contrato, mostra-se lícito ao banco/credor que 

providencie a notificação por edital, mas somente depois de esgotados 
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todos os meios possíveis para a localização do devedor. (Ap 34659/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADOS OUTROS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DESSE ATO - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio 

indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" 

não serve para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros 

meios, pois trata-se de prova imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 22328/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) Como 

visto, a intimação por edital só serve para a finalidade objetivada quando o 

autor comprovar que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal 

da parte devedora/ré, o que não foi demonstrado no presente feito. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. 

PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA 

EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto 

do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os 

meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou 

expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório 

de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por 

edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de 

intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as 

conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição 

inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto 

Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis 

que já recolhidas. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004698-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ MARIO AFONSO (EMBARGANTE)

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Outros Interessados:

BRAZ MARIO AFONSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Vistos etc. Cuidam-se de Embargos de Terceiro c.c. Pedido de Tutela de 

Urgência ofertados por Bras Mário Afonso em face da Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, 

ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

petição inicial de Id. 9814502. Recebidos os embargos, foi a embargada 

devidamente citada e intimada, oportunidade em que, ao apresentar 

impugnação manifestou de forma expressa sua concordância com a 

liberação da restrição judicial que recaiu sobre o imóvel registrado sob nº 

20.556 do CRI de Sorriso, já que os documentos acostados junto a estes 

embargos demonstram que o Embargante adquiriu o imóvel em data 

anterior a demanda executiva. Todavia, sustenta ser incabível a sua 

condenação ao pagamento da verba de sucumbência, uma vez que em 

razão da inércia do embargante em deixar de providenciar a transferência 

do imóvel adquirido foi a razão da constrição indevida. De outro norte, o 

embargante sustenta que quem deu causa ao ajuizamento dos presentes 

embargos foi a embargada, de modo que lhe deve ser atribuído o ônus da 

sucumbência. Nesse sentido, “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. Nos termos da 

Súmula nº 303, do Superior Tribunal de Justiça, "em embargos de terceiro, 

quem deu causa à construção indevida deve arcar com os honorários 

advocatícios". Deixando os promissários compradores de efetuar o 

registro do imóvel, levando a cooperativa embargada ao equívoco que 

culminou com a anotação premonitória junto ao registro imobiliário, é dos 

ora recorridos a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial 

na ação de embargos de terceiro a que deram causa. Ônus 

sucumbenciais invertidos, em estrita observação ao princípio da 

causalidade. Apelação cível provida. Unânime.” (Apelação Cível Nº 

70075376277, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 29/11/2017) Pois bem, diante da 

expressa concordância do embargado com o pedido de baixa da 

constrição judicial sobre o imóvel objeto da matrícula nº 20.556 do CRI de 

Sorriso, homologo a manifestação da embargada quanto a procedência do 

pedido e, via de consequência, julgo extinto o presente processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, II, “a” do 

CPC. Considerando que ao tempo da constrição o contrato de compra e 

venda não se encontrava registrado na matrícula do imóvel, com 

fundamento no princípio da causalidade, condeno o embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC, anotando, no 

entanto, que nesta oportunidade o Advogado da embargada renunciou 

aos honorários de sucumbência, conforme consta acima. Publicada em 

audiência, saem os presentes intimados. Dispensado o registro, 

cumpra-se. Transitada em julgado a presente sentença, promova a baixa 

da restrição e arquive-se o presente processo.”

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003407-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHAIANE PATRICIA BUZIN MATZKE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

ODAIR PINTO PEREIRA - ME (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003407.98.2017.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Duplicata c.c. 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência para 

Sustação de Protesto ajuizada por Chaiane Patrícia Buzin Matze em face 

de Odair Pinto Pereira ME e CCLAA Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde, todos qualificados nos autos, consoante fatos narrados na 

inicial de Id. 8772765, instruída com documentos diversos. De plano, 

deferiu-se a liminar postulada para determinar a suspensão dos protestos 

dos títulos em discussão, além de ter designado audiência de conciliação, 

bem como ter sido determinada a citação da parte-ré, Id. 9648757. 

Regularmente citada, a ré Sicredi Ouro Verde MT apresentou contestação 

e documentos, Id. 10497794 e ss. A tentativa de composição amigável das 

partes restou infrutífera, conforme ata de Id. 10644357. Certificou-se o 

decurso do prazo sem manifestação do réu, Id. 11914658. Impugnação à 

contestação, Id. 12016512. É o breve relato. Fundamento e Decido. De 

largada, urge anotar que, partindo da matéria controvertida, vislumbra-se 

de forma inconteste a desnecessidade de produção de outras provas, 

além daquelas que constam dos autos, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma prevista pelo art. 355, inciso I do 

Código de Processo Civil. Situando a questão, narra a peça exordial que a 

autora celebrou contrato verbal de compra e venda de 07 (sete) peças de 
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flores e uma revista junto ao primeiro requerido, no valor de R$ 515,00 

(quinhentos e quinze reais), cujo pagamento seria efetuado em 06 (seis) 

prestações de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) cada. Todavia, tendo 

recebido apenas parte do produto, suspendeu o pagamento das parcelas 

vincendas, efetuando apenas a quitação do primeiro boleto. Instado, o 

requerido não apresentou justificativa plausível, ou ainda, solução para o 

problema. Ao contrário disso, o primeiro demandado protestou três 

duplicatas, todas no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), referentes 

às três parcelas em aberto, enquanto o requerido, sem se acautelar da 

origem e da regularidade do título, protestou outras duas duplicatas. Por 

estas razões, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela 

de urgência com o fito de sustar o protesto das duplicatas discriminadas 

na inicial e, no mérito, a procedência do pedido para condenar os 

requeridos ao pagamento de indenização, de forma solidária, a título de 

danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de ser 

declarada a inexistência do débito insculpido nas mencionadas duplicatas. 

De pronto, haja vista que o requerido Odair Pinto Pereira ME, mesmo 

regularmente citado e intimado, deixou de ofertar contestação no prazo 

legal, consoante certidão de Id. 11914658, decreto-lhe a revelia nos 

termos do art. 344 do CPC, todavia, deixo de aplicar-lhe os efeitos dela 

decorrentes, já que incide na hipótese o disposto no art. 345, inciso I do 

CPC. Passo, então, ao exame das preliminares arguidas, iniciando pela 

alegada ilegitimidade de parte arguida pela demandada Cooperativa 

Sicredi, visto que figura como mero prestador de serviço de cobrança de 

seus clientes, in casu, o primeiro requerido, o qual é o responsável pela 

venda e emissão das duplicatas. No ponto, conveniente a transcrição da 

ementa abaixo, a qual é bastante esclarecedora sobre a diferença entre o 

endosso mandato e o endosso translativo, senão vejamos: “AGRAVO 

REGIMENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - PROTESTO DE DUPLICATAS “SEM ACEITE” E 

SEM LASTRO PELO BANCO ENDOSSATÁRIO – CERTIDÃO POSITIVA DE 

PROTESTO DO TÍTULO – TRANSFERÊNCIA POR ENDOSSO-TRANSLATIVO 

– PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO A APELOS COM PRETENSÕES CONTRÁRIAS À 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DA PRÓPRIA CORTE – RECURSO 

DESPROVIDO.No endosso-mandato, o sacador endossante apenas 

outorga poderes ao endossatário para que, em seu nome, proceda à 

cobrança do título e, ao final, lhe repasse o valor correspondente, 

consoante estabelece o art.18 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de 

Genebra). Já no endosso-translativo transmite-se a titularidade do crédito. 

Neste caso, ocorre a cessão cambial do título, a qual importa na 

transmissão de todos os direitos emergentes da cártula, que pode ser 

exercido de forma autônoma pelo endossatário.Se os créditos 

decorrentes da duplicata “sem aceite” e sem lastro foram transferidas 

para o endossatário mediante endosso-translativo, o qual efetuou o 

protesto indevido –, tal cessionário terá legitimidade passiva e solidária ao 

cedente para responder a ações em que se discute a responsabilidade 

pela reparação dos danos causados ao ofendido.“Nos casos de protesto 

indevido de título de crédito o dano moral se configura in re ipsa” (AgRg no 

AREsp 20.462/PR). Precedentes do STJ.Escorreita a decisão monocrática 

do relator que nega seguimento monocraticamente aos apelos cuja 

pretensão contraria a orientação dominante no STJ e na própria Corte.” 

(TJMT, Ag 115765/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2015, 

Publicado no DJE 06/10/2015) Nessa toada, considerando que na hipótese 

em comento, ausente prova robusta de que se trata de endosso-mandato, 

presume-se que o endosso seja translativo de direito, o que define e 

legitimidade passiva da instituição-ré para responder de forma solidária 

pelos danos morais decorrentes do protesto indevido dos títulos, de 

maneira que REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. No 

mérito, melhor sorte não assiste aos requeridos, senão vejamos. 

Examinando minudentemente os autos, é possível concluir que, diante dos 

termos da defesa apresentada pela segunda-ré e a ausência de 

contestação pelo primeiro demandado, resta incontroverso nos autos os 

fatos afirmados na inicial no que se refere a falha na prestação do serviço 

contratado. Derradeiramente, isto é, sendo incontroversa a falha na 

prestação do serviço contratado, por certo que o protesto das duplicatas 

é inegavelmente ilegítimo, o que, por si só, mostra-se suficiente a 

caracterização do dano moral alegado pela requerente, senão vejamos: 

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO 

DE TÍTULO - INDEVIDO - OBRIGAÇÃO QUITADA - ENDOSSO 

TRANSLATIVO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PARA 

FIGURAR NO POLO PASSIVO – DEMONSTRADA - DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Tem legitimidade para 

figurar no polo passivo de ação declaratória e de reparação por dano 

moral a instituição financeira que recebe o título por endosso e, sem a 

cautela necessária, o leva a protesto. O protesto indevido de duplicata 

gera responsabilidade civil pelos danos, que no caso decorrem de 

responsabilidade civil objetiva e, portanto, prescindem da 

prova.Mantém-se o quantum indenizatório se fixado em valor razoável.” 

(TJMT, Ap 95896/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 

29/09/2017) Como se vê, o protesto indevido constitui hipótese de dano 

moral presumido, cuja comprovação é desnecessária. Já o quantum da 

indenização a título de danos morais não possui critérios fixos e 

determinados, devendo ser fixada em conformidade com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo da observância das 

peculiaridades do caso concreto. Logo, observando os critérios 

usualmente referidos pela jurisprudência brasileira, tem-se que na 

hipótese o valor pleiteado é adequado, não representando enriquecimento 

ilícito, além de ser capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva 

pelo seu causador. Isto posto, acolho integralmente os pedidos contidos 

na inicial para o fim de declarar a inexistência do débito esculpido nas 

duplicatas mercantis de nºs 3236256, 3236257, 3236258, 3236259 e 

3236260, bem como condenar os requeridos ao pagamento de 

indenização de forma solidária, a título de danos morais, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), o qual deve ser corrigido pelo IGPM desde a 

presente data (Súmula 362 do CTJ) e acrescido de juros de mora legais, 

também desde a presente data. Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Via 

de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado a presente 

sentença, aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

sendo requerido, arquive-se. Requerido o cumprimento de sentença, após 

alteração da classe dos autos, proceda-se na forma do art. 523 do CPC. 

P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000539-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

FERNANDO ZIMMERMANN HECK (AUTOR(A))

JULIANA CRISTINA AZOLIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000539.84.2016.8.11.0040 Requerentes: Fernando 

Zimmermann Heck e Juliana Cristina Azolin Heck Requerida: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos ajuizada por Fernando 

Zimmermann Heck e Juliana Cristina Azolin Heck em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, todos qualificados nos autos, 

conforme fatos e fundamentos expostos na inicial de Id. 1456085, 

instruída com documentos diversos. Despacho inicial, Id. 1473174. Por 

ocasião da audiência de conciliação designada, as partes não alcançaram 

a autocomposição, conforme se infere da ata de Id. 1949584. A seguir, a 

ré apresentou contestação, Id. 2444920, instruída com documentos 

diversos. Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação dos 

autores, Id. 4135643. Determinou-se a especificação de provas, Id. 

4143511. Os autores manifestaram-se sobre as provas pretendidas pela 

petição de Id. 4346701. Em seguida, apresentaram impugnação à 

contestação, Id. 4346705. Também sobre as provas, a ré manifestou-se 

pela petição de Id. 4369737. Certificou-se que a parte autora não foi 

intimada para impugnar a contestação e os documentos apresentados, Id. 

9064403. Passou-se a colheita da prova oral, consoante se infere da ata 

de audiência de Id. 13360777 e termo que a acompanha. Ao final, as 

partes apresentaram seus memoriais finais, conforme se vê do Id. 
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13742425 (requerida) e 13821656 (autores). É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido. Situando a questão, narra a petição inicial que os 

autores trabalham para a empresa Marka Artigos Esportivos Ltda, nome 

fantasia JD Esportes Magazine, unidade de Ipiranga do Norte/MT. Segue 

afirmando que residiam nos fundos da loja, sendo que, no salão vizinho 

funcionava o escritório da ré. Todavia, em 25/08/2015, o prédio que a 

época era ocupado pela ré foi tomado pelo fogo, sendo que, apesar do 

esforço da população, não foi possível conter o incêndio. Seguem dizendo 

que, em razão do incêndio, o qual teve início no aparelho de ar 

condicionado instalado na sala de uso da ré, perderam tudo o que 

possuíam em sua residência, além de objetos de valor afetivo. Ao final, os 

autores postulam a procedência da ação para o fim de condenar a ré à 

reparação dos danos materiais suportados, o que deverá ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como dos danos morais no valor de R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Pois bem. Embora a ré, na condição 

de concessionária de serviço público, tenha responsabilidade objetiva por 

danos causados a terceiros, no caso em exame, dadas as circunstâncias 

em que se deu o fato, isto é, não estando a ré na condição de prestadora 

de serviço público, para configuração da responsabilidade de reparar o 

dano necessário se faz a comprovação da culpa e do nexo de 

causalidade, cujo “ônus probandi” fica a cargo da parte autora. Sendo 

assim, urge examinar detidamente as provas coligidas, iniciando pelos 

documentos que instruem a inicial. De pronto, tem-se o boletim de 

ocorrência inserido sob o Id. 1456095, cuja narrativa fática corresponde 

aos fatos narrados na peça preambular. Seguindo, cumpre notar o Laudo 

Pericial de nº 520.02.08.2015-0646 referente ao exame pericial realizado 

na localidade do incêndio pela Polícia Técnica do Estado de Mato Grosso, 

inserido sob o Id. 1456089. Após examinar os vestígios do incêndio, mais 

precisamente no tópico 4, denominado Discussão, os Srs. Peritos fizeram 

as seguintes considerações: “os peritos concluíram que o foco mais 

provável do incêndio se encontrava na porção posterior do escritório da 

Energisa, na parede que possuía abertura destinada à instalação de 

aparelho de ar condicionado.” (Id. 1456093, pág. 3). “os peritos concluíram 

que o foco do incêndio estava localizado junto à porção inferior direita da 

face frontal do aparelho de ar condicionado instalado na parede posterior 

do escritório da Energisa, em área interna a este ambiente, sendo que o 

calor se propagou no sentido da direita para a esquerda deste aparelho.” 

(Id. 1456094, pág. 2). “os peritos sugeriram que a origem do calor se deu 

no interior do corpo do capacitador abrigado no painel de controle do 

aparelho de ar condicionado.” (Id. 1456094, pág. 3) Veja-se que os 

apontamentos feitos pelos peritos da análise dos vestígios do incêndio não 

deixam margem de dúvidas sobre a origem do mesmo e, via de 

consequência, sobre a responsabilidade da ré, não tendo havido qualquer 

menção a existência de causa excludente da responsabilidade civil da 

mesma. Tanto assim que, ao final do laudo, os Sr. Peritos concluíram que: 

“Após os exames e estudos relatados, os peritos concluíram que o 

incêndio em questão teve como causa fenômenos elétricos ocorridos no 

interior do dispositivo capacitivo localizado no interior do painel de 

controle, sendo descartada a hipótese de subdimemnsionamento da bitola 

dos fios condutores que alimentavam os equipamentos elétrico-eletrônicos 

do escritório da Energisa. O potencial calorífico do material presente neste 

local propiciou a transmissão do fogo para a parte superior da edificação 

(forro de PVC e estrutura de madeira para suporte do telhado) e na 

sequência houve propagação do fogo para a edificação contígua (loja de 

roupas e calçados), gerando danos patrimoniais e perigo comum à vida e 

à integridade física de pessoas.” (Id. 1456094, pág. 4). Nessa toada, 

possível afirmar que restou satisfatoriamente demonstrado que o incêndio 

teve início no salão onde se encontrava instalado o escritório da ré, mais 

especificamente no interior do corpo capacitador abrigado no painel de 

controle do aparelho de ar condicionado. Caso análogo foi examinado pelo 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, consoante emenda a seguir: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM 

PROPRIEDADE VIZINHA. DANOS NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS 

AUTORES. RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. Restou demonstrado, nos 

autos, que o incêndio teve início na residência do réu,vindo, na sequência, 

a danificar a casa dos autores. A responsabilidade civil moderna deslocou 

seu foco do causador do dano para a vítima. Ou seja, importa menos a 

identificação de um culpado e mais a proteção da vítima inocente. No caso 

em tela, as vítimas inocentes são obviamente os autores, que tiveram seu 

imóvel danificado em razão do incêndio ocorrido na casa de propriedade 

do réu. Em tal situação, o direito procura garantir à vítima que sofreu um 

dano injusto, a reparação do mesmo. Sendo assim, resulta claro o direito 

dos autores à indenização dos prejuízos que sofreram. Na hipótese, 

demonstrado que o incêndio teve início no interior da residência do réu, a 

ele competia demonstrar que tal evento decorreu de evento imprevisível e 

impossível de impedir, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, cabe a ele 

responder pelos danos causados, sob a forma de responsabilidade pelo 

fato da coisa, uma das espécies de responsabilidade civil, com regime 

autônomo, que integra, ao lado da responsabilidade civil pelo fato dos 

animais e pelo ato de terceiros, a chamada responsabilidade indireta ou 

complexa, em oposição à responsabilidade direta (ou pessoal). Danos 

morais. Improcedência. Os danos morais devem ser reconhecidos apenas 

quando há ofensa à dignidade da pessoa humana e aos seus direitos de 

personalidade, e os autores, in casu, não lograram comprovar nenhuma 

repercussão maior passível de ser atribuída ao réu. Danos materiais. 

Procedência parcial. Comprovados, por laudo pericial, os danos causados 

no imóvel dos autores em virtude do incêndio no imóvel do réu, as quantias 

necessárias aos reparos devem ser ressarcidas. Sucumbência 

redimensionada. Deram provimento em parte ao apelo.” (Apelação Cível Nº 

70072027428, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 29/03/2017) Com isso, é possível 

afirma que os demandantes se desincumbiram do ônus que lhes competia, 

na forma prevista no art. 373, inciso do CPC. Lado outro, evidentemente 

cabia à ré demonstrar que os danos decorreram de caso fortuito ou de 

força maior, fatos excludentes da responsabilidade da requerida. Todavia, 

vê-se dos autos que a ré não se desincumbiu desse ônus, sendo 

inarredável o seu dever de indenizar os autores pelos danos à eles 

causados. Cumpre, portanto, a fixação da indenização por dano moral, a 

qual, segundo entendimento pacificado pela jurisprudência brasileira, deve 

ser norteada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse 

sentido, “EMENTA: APELAÇÃO - INCÊNDIO OCASIONADO PELO 

ELETRODOMÉSTICO- FATO DO PRODUTO - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - É devida indenização por dano moral decorrente dos 

transtornos e prejuízos experimentados em virtude de incêndio na 

residência ocasionado por eletrodoméstico, comprometendo a integridade 

de seus moradores. Hipótese em que extrapolam os meros 

aborrecimentos. - Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se 

atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o 

enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao 

ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0313.14.030196-8/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 

15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2017, publicação da súmula em 

31/03/2017) No particular, é inequívoco que a situação vivenciada pelos 

autores em decorrência do incêndio provocou angústia e aflição 

decorrentes da inegável sensação de impotência de quem observa sua 

residência e, via de consequência, seu patrimônio, inclusive afetivo, ser 

consumido pelas chamas, gerando inegável dano moral. Além disso, não 

se pode perder de vista que a autora Juliana Cristina Azolin, além da perda 

irreparável de objetos pessoais e de valor estimativo, sofreu intenso dano 

psíquico, conforme relatado pelas testemunhas Armelindo Lângaro e 

Eliane Regina Leite Gazal, ambas inquiridas por ocasião da audiência de 

instrução realizada (Id. 13360777) e, corroborado pelos documentos 

médicos que instruem a inicial (Id. 1456101) Derradeiramente, 

considerando que o quantum indenizatório deve ser fixado de forma a 

propiciar ao ofendido satisfação do abalo sofrido, sem, contudo, ensejar 

obtenção de vantagem excessiva, tem-se que o valor de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais) é o suficiente para atendimento dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo dos danos materiais, os 

quais, embora devidos e ora reconhecidos por sentença, deverão ser 

apurados em fase de liquidação. Isto posto, diante da fundamentação 

acima, acolho os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar a ré 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A a reparação dos 

danos materiais suportados pelos autores, cujo valor deverá ser apurado 

em liquidação de sentença, na forma do art. 509, inciso II do CPC, bem 

como condená-la ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causado aos demandantes no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 

o qual deve ser atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de 

mora legal, desde a data da presente sentença (data do arbitramento). 

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, anotando que, em relação à parte ilíquida, deve ser 

observado o disposto no art. 85, §4º, inciso II do CPC. Por conseguinte, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 
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inciso I do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento/ liquidação de sentença, 

conclusos os autos. P.R.I.C. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003687-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MIGUEL VEDANA (EXEQUENTE)

ALEXANDRE TORRES VEDANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

JOSE FLAVIO (EXECUTADO)

DIOGO RICARDO BAVARESCO (EXECUTADO)

GISELE PAULA CELLA BAVARESCO (EXECUTADO)

GERALDINO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (EXECUTADO)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

ALICE MARIA BINSFELD (EXECUTADO)

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EXECUTADO)

Outros Interessados:

Mauro da Silva Andrieski (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003687.06.2016.8.11.0040 Sentença homologatória acordo 

Vistos etc. Cuida-se de Execução promovida por Vilson Miguel Vedana em 

face de Silvio Ferreira de Albuquerque Júnior e outros, buscando receber 

dos garantidores, ora executados, o valor da confissão de dívida 

subscrita pela empresa Santa Fé, em Recuperação Judicial. No decorrer 

da execução, as partes noticiaram que se compuseram, juntando o termo 

de acordo e requerendo sua homologação judicial por sentença, fls. 

10169830. Pela decisão de Id. 10453746, este Juízo determinou fosse 

colhida a manifestação do Administrador Judicial da empresa Santa Fé 

Insumos Agrícolas Ltda, visto que, embora não conste do polo passivo da 

presente execução, quando do acordo, a Recuperanda assumiu 

obrigação de pagar ao exequente o valor correspondente a 18.500 sacas 

de soja. Em sua manifestação (Id. 10617733), o i. Administrador Judicial 

ponderou que em consulta a ata da assembleia geral de credores lavrada 

em 17/05/2013, quando da aprovação do plano de recuperação judicial, a 

situação do crédito em questão restou a seguinte: Valor inscrito no QGC 

R$ 8.200.000,00 Desconto aprovado R$ 4.100.000,00 Período de carência 

24meses após homologação (publicada em 13/09/2017 Prazo para pgto 

120meses (ínicio em 14/09/2019 e término em 14/09/2029 Portanto, tendo 

havido aprovação do plano de recuperação apresentado e, ante a 

necessidade de observância do disposto no caput do art. 59 da LRF, em 

conformidade com o parecer do Administrador Judicial, este Juízo deixou 

de homologar o acordo, face a impossibilidade de a Recuperanda praticar 

qualquer ato de disposição ou oneração patrimonial, de modo a favorecer 

qualquer credor sujeito ao processo recuperacional, visto que tal conduta, 

inclusive, é tipificada como criminosa pela LRF em seu art. 172, tudo 

consoante decisão de Id. 12376764. Intimadas, as partes apresentaram 

retificação ao termo de acordo firmado, conforme se vê do Id. 12422527 

Convidado a manifestar-se novamente, o Administrador Judicial, diante 

das correções, modificações e esclarecimentos apresentados, opinou 

pela homologação da avença firmada, conforme se vê da petição de Id. 

13352474. Com efeito, diante das alterações e esclarecimentos 

apresentados pelos litigantes, tem-se que, de fato, resta suplantada a 

situação anteriormente detectada quanto a afronta ao disposto no art. 59 

da LRF, de modo que, presentes os requisitos legais pertinentes, 

HOMOLOGO o acordo noticiado pela petição de Id. 10169956 e, 

posteriormente, aditado pela petição de Id. 12422527 para que suta os 

regulares efeitos de legalidade e, via de consequência, julgo extinto o 

processo na forma do art. 487, inciso III, “b” do CPC. Honorários 

advocatícios na forma avençada (Cláusula Oitava). Custas processuais 

eventualmente remanescentes, também na forma acordada, as quais 

devem ser pagas de forma proporcional, exclusivamente, pelos 

executados. A título de cautela, cientifique-se o Administrador Judicial 

acerca da presente homologação. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, certifique-se e arquive-se. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000440-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELI CARDOSO TORRES (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000440-80.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT ajuizada por MICHAELI CARDOSO 

TORRES em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, qualificados nos autos, pretendendo o recebimento 

da integralidade do seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual 

veio acompanhada dos documentos de id. 4794511 e ss. Despacho inicial 

(id. 4979379). A contestação aportou aos autos em id. 8269606, 

pugnando pela improcedência da demanda. Impugnação, id. 9061060. O 

feito foi saneado em id. 10556388, sendo, ao final, deferida a prova 

pericial requerida pelas partes. Laudo pericial, id. 13857427. As partes se 

manifestaram acerca do laudo pericial em ids. 13979678 e 14103134. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. (...). Inexistindo questões 

preliminares a serem apreciadas, passo ao exame do mérito. MÉRITO Urge 

destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, 

com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas 

pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo causal entre 

o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pela autora, mormente 

pela ficha de atendimento de id. 4794540, p. 2, que não deixa margem de 

dúvida quanto ao envolvimento da demandante em acidente de trânsito 

ocorrido no dia 13/12/2015. No que tange aos demais requisitos – invalidez 

permanente e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados 

pela prova pericial de id. 13857427. Afinal, o perito asseverou que a 

autora apresenta invalidez parcial e permanente em pé direito, definida 

como média, em percentual de 50%. Logo, conclui-se que o requerente 

cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o 

qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser 

indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 

340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve 

alteração na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo 

fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa 

feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso 

em exame, visto que o sinistro ocorrera em 13/12/2015, ou seja, após a 

entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE 

VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO 

COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO 

IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o 

valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 

6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 

28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao 

caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, a qual determina o 

pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, 

segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em 

dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO 

DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE 
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SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER 

PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. 

APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o 

artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “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: (...) § 

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”. 

Nessa toada, segundo a tabela acima mencionada, a indenização 

referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 50% (13.500,00 

x 50% x 50%) do teto máximo, qual seja, R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais). Dessa forma, o conjunto probatório revela que a 

parte demandante ficou com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus 

à indenização do seguro obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO EM 

PARTE o pedido contido na inicial para CONDENAR a demandada 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento de 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referente à 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

a partir do sinistro. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Face ao princípio da causalidade, CONDENO ainda a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. 

P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, AGUARDE-SE em Cartório pelo prazo previsto no 

art. 523, § 1º e § 3º do CPC. Nada sendo requerido, AO ARQUIVO, 

mediante as baixas e anotações pertinentes. Por fim, EXPEÇA-SE alvará 

de levantamento do valor relativo aos honorários periciais em favor do 

expert nomeado. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004239-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. (ADVOGADO(A))

S. P. Z. (ADVOGADO(A))

E. R. Z. (EXEQUENTE)

A. L. S. F. (ADVOGADO(A))

S. D. M. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. C. (EXECUTADO)

E. D. M. D. C. (EXECUTADO)

 

Em cumprimento a solicitação em tela temos a informar que o pedido de 

parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do 

TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o 

numero do processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte 

mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia".Nesse momento o advogado ou a parte 

emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento. Atenciosamente, 

Neliezer Silva e Costa Filho Controlador de Arrecadação Departamento de 

Controle e Arrecadação-DCA / TJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003561-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO EDY EBERT (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça, bem como 

para efetuar o pagamento no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco 

reais), referente à diligências excedentes. Sorriso, 06 de setembro de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002660-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

AFONSO MAMEDE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada nos autos é 

tempestiva, por isso procedo a intimação da parte requerente para, 

querendo, impugnar a Contestação. Sorriso, 06 de setembro de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

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

Processo Número: 1002288-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. B. (ADVOGADO(A))

A. E. L. D. R. (ADVOGADO(A))

R. T. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. R. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da devolução da CARTA PRECATÓRIA.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156346 Nr: 7200-96.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA CLAUDIA GARCIA, Cpf: 

00436486148, Filiação: Ana Maria Garcia, brasileiro(a), natural de Senador 

Camara-RJ. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Desse modo, JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar a 

perda do poder familiar da requerida, Ana Cláudia Garcia, sobre a menor 

Isabeli Carolina Garcia, nos termos do artigo 1638, II e IV, do Código Civil, 

c/c artigo 24 do ECA (Lei nº 8.069/90). Em consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.No mais, concedo a GUARDA DEFINITIVA da 

infante Isabeli Carolina Garcia em favor do casal Evandro Alencar Orsolin 

e Patrícia Benquique Ojopi, o qual deverá ser intimado desta sentença, 

para que compareçam na secretaria da vara para assinatura do termo de 

guarda. Desse modo, EXPEÇA-SE o termo competente.Procedimento isento 

de custas processuais.OFICIE-SE ao competente registro civil para os fins 
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do artigo 163, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE com as devidas baixas e anotações.CIÊNCIA o Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sorriso/MT, 31 de agosto de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 03 de setembro de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48464 Nr: 5472-98.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO ANTONIO VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.K FORMEHL E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 INTIMAR O EXECUTADO a CUMPRIR A SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido 

de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, no prazo de 15 dias, consignando, 

desde já, que NÃO OCORRENDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de MULTA DE 10% e, também, de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 

523 e seu § 1º, do NCPC).

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 156346 Nr: 7200-96.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA CLAUDIA GARCIA, Cpf: 

00436486148, Filiação: Ana Maria Garcia, brasileiro(a), natural de Senador 

Camara-RJ. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Desse modo, JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar a 

perda do poder familiar da requerida, Ana Cláudia Garcia, sobre a menor 

Isabeli Carolina Garcia, nos termos do artigo 1638, II e IV, do Código Civil, 

c/c artigo 24 do ECA (Lei nº 8.069/90). Em consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.No mais, concedo a GUARDA DEFINITIVA da 

infante Isabeli Carolina Garcia em favor do casal Evandro Alencar Orsolin 

e Patrícia Benquique Ojopi, o qual deverá ser intimado desta sentença, 

para que compareçam na secretaria da vara para assinatura do termo de 

guarda. Desse modo, EXPEÇA-SE o termo competente.Procedimento isento 

de custas processuais.OFICIE-SE ao competente registro civil para os fins 

do artigo 163, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE com as devidas baixas e anotações.CIÊNCIA o Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sorriso/MT, 31 de agosto de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 03 de setembro de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92913 Nr: 4552-85.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SOFIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos à execução para DECLARAR 

EXTINTA a execução ante a i legi t imidade at iva do 

exequente/embargado.Defiro o pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, na forma requerida pelo embargante.Sem custas a 

ressarcir, vez que o embargante é beneficiário da justiça gratuita.Condeno 

o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor dos embargos à execução.Após o 

trânsito em julgado, DÊ-SE vista ao embargante para promover o de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo in albis, ARQUIVEM-SE, sem 

prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte.Traslade-se 

cópia desta sentença para os autos principais (cód. 87667), em 

apenso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sorriso/MT, 04 de setembro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91116 Nr: 2684-72.2012.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO, LUCILAYNE 

ANDRELINO, LUIZ ANDRELINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL MARCON, LUCIA HELENA 

MEINSLSCHMIEDT MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Grassi Reali - 

OAB:8838 A, YARA APARECIDA CORREA REALI - OAB:7759-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089--A, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10914-A

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para recolher os 

emolumentos acerca do Mandado de Retificação de Matrícula de Imóveis, 

enviado via maltoe digital , cujo Código de rastreabilidade é 

81120183639397, em 05/09/2018, ao CRI de Sorriso - MT.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59958 Nr: 3256-96.2010.811.0040

 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: TDCDS, NILCIANA CAMPOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CATARINO DA SILVA MONCADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO LUIZ 

GOBBI, para devolução dos autos nº 3256-96.2010.811.0040, Protocolo 

59958, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005104-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCOS ROBERTO EHRHARDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005104-23.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: 

MARCOS ROBERTO EHRHARDT VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005115-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE MARCHIORO PAPINI (REQUERIDO)

JHON MARCELO WIGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005115-52.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME REQUERIDO: 

ROSANE MARCHIORO PAPINI, JHON MARCELO WIGO VISTOS. 1.) 

CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) 

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e baixas de 

estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária 

da gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial 

de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

“Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005119-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LONGO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO FASCIANO SANTOS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE DO IGUACU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR PADILHA - ME (REQUERIDO)

MOACIR PADILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005119-89.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE DO IGUACU 

REQUERIDO: MOACIR PADILHA, MOACIR PADILHA - ME VISTOS. 1.) 

CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) 

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e baixas de 

estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária 

da gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial 

de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

“Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005122-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

NEURI JOSÉ DANIELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDERICO POLITTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005122-44.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: NEURI JOSÉ DANIELLI REQUERIDO: ALDERICO POLITTA 

VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como 

mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens 

e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005133-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EVA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA PEREIRA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005133-73.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FRANCISCA EVA MENDES REQUERIDO: VERA LUCIA 

PEREIRA MENDES VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004970-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMIR JOSE VANZETTO (RÉU)

ROSALINA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004970-93.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ZULMIR JOSE VANZETTO, ROSALINA DA 

SILVA VISTOS. RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais 

e recolhidas as custas preliminares. CITE-SE a parte requerida, para 

pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo 

constar no mandado que, se não houver pagamento ou não forem opostos 

embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 

NCPC). Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da 

causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no 

prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 
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o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005107-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA ROCHA (REQUERIDO)

JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

THIONES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005107-75.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: THIONES 

DE OLIVEIRA, HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES, JOSE DA 

ROCHA, JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA. VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, 

conforme deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, 

devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 

3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da 

gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na 

barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005040-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI GONCALVES (REQUERIDO)

SIDINEI GONCALVES 93455801153 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005040-13.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: SIDINEI 

GONCALVES 93455801153, SIDINEI GONCALVES VISTOS. 1.) INTIME-SE a 

parte solicitante para que recolha as custas referentes à carta precatória. 

2.) Após, CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como 

mandado. 3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005160-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ECOM AGROINDUSTRIAL CORP. LIMITED (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ASCOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005160-56.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ECOM AGROINDUSTRIAL CORP. LIMITED REQUERIDO: JOSE 

AUGUSTO ASCOLI VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004900-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR MAGALHAES ANTUNES (AUTOR(A))

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA MAGALHAES OAB - 338.570.321-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO (RÉU)

ELISEU JOSE SCHAFER (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004900-76.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ACIR MAGALHAES ANTUNES REPRESENTANTE: APARECIDA PEREIRA 

MAGALHAES RÉU: TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO, ELISEU JOSE 

SCHAFER VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que o valor do contrato 

objeto da presente lide é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), fato 

este que se revela, a princípio, como incompatível com a condição de 

hipossuficiente que a lei exige para a concessão das benesses da justiça 

gratuita, sendo certo que a declaração de imposto de renda e cópia da 

CTPS de alguns dos herdeiros não SE prestam para comprovar que o 

espólio requerente não possui condições de arca com as custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios. 2. Assim, com 

fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 

15 (quinze) dias para a comprovação concreta nos autos dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou, para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 3. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004866-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBUR KNECHTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE IBANEZ CASTRO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PAULO CESAR KNECHTEL (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004866-04.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ROBUR KNECHTEL REQUERIDO: JORGE IBANEZ CASTRO 

DA SILVA VISTOS. Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 

15 de outubro de 2018, às 15h15min. INTIMEM-SE. COMUNIQUE-SE o Juízo 

Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005161-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM (ADVOGADO(A))
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BONIFACIO CLANDIR PASSAMANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIAR & AGUIAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005161-41.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BONIFACIO CLANDIR PASSAMANI REQUERIDO: AGUIAR & 

AGUIAR LTDA - ME VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005181-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MARINELLI (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA (REQUERENTE)

GUSTAVO TONEL KOBER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (REQUERIDO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005181-32.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA REQUERIDO: SILVIO 

FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, DAQUINO JOSE BORGES DE 

FREITAS VISTOS. 1.) INTIME-SE a parte solicitante para que recolha as 

custas referentes à carta precatória. 2.) Após, CUMPRA-SE, conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado. 3.) Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 4.) Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003215-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR SCHILLING (REQUERENTE)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ARRUDA DE SOUZA SCHILLING (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, 

devendo requer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002783-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

SELMIRA LAGEMANN FREDRICH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte autora 

para que se manifeste quanto ao pagamento informado pelo requerido, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150106 Nr: 4188-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO ZANCHETTA, ALINE REIS DE ARAÚJO E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JOÃO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139.854/SP, OSVALDO 

PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA DE AZEVEDO GONÇALVES 

PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Ante a certidão retro, impulsiono NOVAMENTE os presentes autos com o 

fim de intimar a parte REQUERIDA para efetuar o pagamento do 

complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.196,60, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106769 Nr: 9798-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTALADORA ADRIANA LTDA ME, CECILIA 

IBERS, ZACARIA IBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY 

- OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino os presentes autos com o fim de intimar o advogado RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY, acerca do conteúdo da seguinte decisão: 

"VISTOS.Trata-se de embargos de declaração ofertados por RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY, em face da decisão proferida às fls. 153, 

alegando que houve omissões e contradições do juízo, notadamente no 

que diz respeito à ausência de fixação de honorários advocatícios em 

favor do antigo causídico.Intimada, a parte embargada manifestou às fls. 

392/400, sustentando a impossibilidade de acolhimento do pedido realizado 

pelo advogado RENATO FELICIANO DE DEUS NERY, por inadequação da 

via eleita.Às fls. 389/391, embargos de declaração opostos pelo Banco 

Bradesco S/A, alegando omissão no decisum, uma vez que nada dispôs 

sobre a destinação do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 

depositado no feito.Sem contrarrazões.Vieram os autos conclusos.É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. (..) Assim, CONHEÇO os 

embargos, por serem tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão 

objurgada.Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122349 Nr: 820-91.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO LOGISTICA E 

INSUMOS LTDA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALOISIO VERGUTZ, JAIR PAULO 

VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:13827-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103047 Nr: 6021-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZACCHI MARAFON, VITALINA MARAFON, 

JUSTINA MARAFON IZOTON, EROTIDES MARAFON, LUCIA MARAFON, 

JOSÉ AIRES MARAFON, ANTONIO ANDRE MARAFON, JOSE ALDO DA 

SILVA JUNIOR, VITOR AUGUSTO MARAFON, JOSÉ ANTONIO DA SILVA, 

MÔNICA MARAFON DE OLIVEIRA, ANDRÉ LUIS MARAFON, LOURDES 

MARAFON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARAFON - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ELEOMAR RENE BLOCHER - OAB:17.865, MARCELO DA 

PIEVE - OAB:11.284-A, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para apresentar o endereço atualizado dos herdeiros 

JOSÉ ANTONIO DA SILVA e ANTONIO ANDRÉ MARAFON, pois até o 

momento os mesmos não foram intimados da decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149744 Nr: 3994-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENÍSSIO OLÍVIO FEDRIZZI, DANIEL LAGEMANN 

FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:18245, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Ante a certidão retro, impulsiono NOVAMENTE os presentes autos com o 

fim de intimar a REQUERIDA para efetuar o pagamento do complemento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.324,20, devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150033 Nr: 4152-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON DA SILVA VIEIRA, SUZANA PAGNAN VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Ante a certidão retro, impulsiono NOVAMENTE os presentes autos com o 

fim de intimar a parte REQUERIDA para efetuar o pagamento do 

complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.196,60, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150718 Nr: 4489-21.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CLEMENS LAGEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. 

Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Ante a certidão retro, impulsiono NOVAMENTE os presentes autos com o 

fim de intimar a parte REQUERIDA para efetuar o pagamento do 

complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 2.648,40, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150718 Nr: 4489-21.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CLEMENS LAGEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. 

Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Ante a manifestação da DPE (fl. 349), impulsiono os presentes autos com 

o fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

querendo, manifestar-se nos autos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149681 Nr: 3981-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FABRICIO KRZYZANSKI, RAFAEL KRYZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE, 

EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360/B, LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172, RAFAEL 

KRZYZANSKI - OAB:9489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Ante a certidão retro, impulsiono NOVAMENTE os presentes autos com o 

fim de intimar a parte REQUERIDA para efetuar o pagamento do 

complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.196,60, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

IMPULSIONO, AINDA, para se manifestar acerca da petição retro juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149579 Nr: 3921-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENILDA FETTER, ANANIAS BARROS, MOACIR HAHN, 

MARCIA HAHN BARROS, MARCOS HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:18245, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Ante a certidão retro, impulsiono NOVAMENTE os presentes autos com o 

fim de intimar a parte REQUERIDA para efetuar o pagamento do 

complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.836,30, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94624 Nr: 6376-79.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIO DAROIT, IVONE BEDIN DAROIT, VALDIR 

DAROIT, ELIRIO DAROIT, JANETE APARECIDA MACHADO DE SOUZA, 

LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT, LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA 

DAROIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

ZILDA BARBIERI, inscrita no CPF sob o nº. 477.345.159-91, 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87963 Nr: 7494-27.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIS DAMIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 

8301-B

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

EDSON LUIS DAMIAN, inscrita no CPF sob o nº. 605.103.239-87 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, intime-se a parte executada da constrição 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; havendo impugnação, 

oportunize a manifestação da parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129617 Nr: 5141-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU PFEIFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING JUNIOR - 

OAB:20.865

 Vistos.

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

especifique as medidas coercitivas que pretende contra o executado e 

apresente planilha atualizada do débito, sob pena de remessa dos autos 

ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 20686 Nr: 890-94.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA, ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIEL MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1) Diante da inércia da parte executada, expeça-se alvará de 

levantamento dos valores depositados em juízo em favor da parte 

exequente (fls. 298).

2) Após, diante da penhora de fls. 311, intime-se a parte exequente para 

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

de remessa dos autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32278 Nr: 1482-70.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - 

OAB:25162/PR

 Vistos.

1) Indefiro a penhora do imóvel de fls. 187/188, porquanto não se trata de 

bem de propriedade da parte executada.

2) Em prosseguimento, intime-se a parte requerente para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34692 Nr: 3826-24.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRAX - IND. COM. DE GRAXAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRISO CASA DOS FILTROS LTDA ou 

M.L.Filtros e Lubrificantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ASCHIMITT - OAB:PR/ 

61648, IRINEU GALESKI JUNIOR - OAB:35306/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Vistos.

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

indique bens livres a penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da 

justiça e incidência de multa de 20% (vinte por cento) do valor do débito, 

na forma do art. 774, do NCPC.

2) Em caso de inércia, desde já defiro o arresto e a penhora de bens da 

executada, tantos quanto bastem para satisfação da dívida, expedindo-se 

o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131048 Nr: 5897-81.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMARA MARCOLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDA GLORIA GUARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Diante do endereço de fls. 63/v, intime-se a parte exequente para 

promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1883 Nr: 588-12.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SAFADI JÚNIOR, MAURÍCIO 

GONÇALVES PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16.253-B, DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Vistos.

1) Em atenção ao disposto nos artigos 9° e 10, do NCPC, determino a 

intimação da parte exequente para que se manifeste sobre as alegações e 

documentos de fls. 144/156.

2) Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33752 Nr: 2919-49.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPINA TERMOPLASTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIZIU COMÉRCIO DE TELHAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ROBERTO BORBA 

MARTINS - OAB:7784/ MS

 Vistos.

1) A indicação da correta localização do bem é atribuição da própria parte 

interessada.

2) Assim, intime-se a credora para que cumpra o disposto acima e, na 

sequência, expeça-se mandado para avaliação do bem.

3) Advirto a parte exequente que, em caso de inércia, o feito será 

remetido ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42850 Nr: 5611-84.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SARDINHA DA COSTA, JOICE WOLF SCHOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIZIU COMÉRCIO DE TELHAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, VILMAR SARDINHA DA COSTA - OAB:152088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ROBERTO BORBA 

MARTINS - OAB:7784/ MS

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 27671 Nr: 2133-39.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI, PAULO R. FERREIRA E 

CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Vistos.

1) Indefiro a renovação do prazo de defesa, uma vez que o executado já 

havia juntado procuração nos autos às fls. 178/180, possuindo assim 

plena ciência dos atos processuais desde então.

2) Diante da informação de inatividade empresarial, manifeste-se a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 112455 Nr: 4346-03.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARCIO ALOISIO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEILA TORRES, JOSÉ IRONI DE OLIVEIRA, 

EDER RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SENTENÇA.

A parte requerente apresentou pedido de desistência da ação (fls. 97).

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito, em decorrência de não mais possuir 

interesse no prosseguimento do feito. Nesse ponto, vale destacar que, a 

anuência da parte requerida já consta às fls. 104.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

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

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60552 Nr: 3849-28.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA MARIA DE CARLI TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 Vistos.

1) A busca de bens imóveis perante os registros imobiliários é 

incumbência da própria parte credora, face à natureza pública do registro, 

permitindo acesso irrestrito a qualquer interessado. De igual modo, cabe à 

própria parte exequente promover o protesto do título executivo 

extrajudicial diretamente perante o tabelionato. Assim, INDEFIRO os 

pedidos de fls. 97.

2) Em prosseguimento, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 81764 Nr: 618-56.2011.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA MARIA DE CARLI TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 Vistos.

1) Face ao tempo decorrido desde a última manifestação da parte 

exequente, intime-se-a para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

planilha atualizada do débito, sob pena de extinção.

2) Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103174 Nr: 6169-46.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOUTER DE GROOT - ESPÓLIO, LEENDERT DE GROOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELBRANDO ABADIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) INTIME-SE a parte executada para que indique a localização dos bens 

de fls. 36/37, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ato atentatório à 

dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, do NCPC), com aplicação da 

multa correspondente a 20% do valor do débito (artigo 774, parágrafo 

único, do NCPC). Em caso positivo, expeça-se o necessário à penhora e 

avaliação.

2) Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

3) Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 4) Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1091 Nr: 515-06.1998.811.0040

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE BORTOLI LIBRELOTTO, 

BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TADEU SCHUTZE 

PERINETE - OAB:4.861-A, CLEYBER MARQUES GOMES - OAB:5364, 

JOÃO GOMES DE SANTANA - OAB:5384, JORGE ELIAS NEHME - 

OAB:4642/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 B, NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:44.698, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, YASMINE D´ ARAUJO MALUF ALARCON - OAB:182 719- 

SP, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Vistos.

Previamente a análise dos pedidos de fls. 429/430 e fls. 433, determino a 

intimação do cessionário/sub-rogado para que junte aos autos instrumento 

de procuração, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44712 Nr: 1657-93.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL DI DOMÊNICO, SILVANIA BARONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Vistos.

1) Defiro a alteração do polo ativo, na forma do requerimento de fls. 186. 

Providencie o necessário.

2) Previamente à análise dos demais pedidos, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a certidão de óbito 

de Saul Di Domênico.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104125 Nr: 7183-65.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DO CARMO SANTOS E CIA LTDA, ADRIANA 

DO CARMO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Com base nos artigos 841, § 4°, e 854, § 2° do NCPC, reputo a parte 

executada intimada quanto à penhora online.

2) Diante da inércia da parte executada, expeça-se alvará de 

levantamento em favor da parte exequente.

3) Após, renove-se intimação da parte exequente para que apresente 

planilha atualizada do débito e requeira o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 46218 Nr: 3150-08.2008.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10271-MT

 Vistos.

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

indique a localização do veículo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(mil reais), limitada ao dobro do valor da causa.

 2) Após, diga a parte requerente quanto ao disposto no art. 4° do 

Decreto-Lei 911/69.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97463 Nr: 9489-41.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 Vistos.

1) Intime-se a parte requerida/executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique a localização do veículo, sob pena de multa diária de 

R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao dobro do valor da causa (art. 537, 

CPC).

 2) Com a informação, proceda ao cumprimento da r. sentença de fls. 

102/verso.

3) Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131070 Nr: 5905-58.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER

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

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380/MT, RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:21445/MT

 Vistos.

1) A matéria debatida em fls. 69/82 foi pacificada com a edição da Súmula 

581 do STJ, sendo certo que “a recuperação judicial do devedor principal 

não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra 

terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia 

cambial, real ou fidejussória”.

2) Assim, sem delongas, julgo improcedente a exceção de 

pré-executividade de fls. 69/82.

3) Em prosseguimento, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 10300 Nr: 2136-67.2000.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Vistos.

1) Nos termos do art. 774, parágrafo único, do NCPC, imponho à parte 

executada multa de 10% (dez por cento) do valor do débito, em razão da 

não indicação de bens à penhora.

2) Em prosseguimento, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 10153 Nr: 1992-93.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Vistos.

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

indique a bens à penhora, livres e desembaraçados, sob pena de ato 

atentatório à dignidade da justiça, com incidência de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, na forma do art. 774, do NCPC.

 2) Após, renove-se vista à parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113346 Nr: 5044-09.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI), NEIVA 

ZIMERMANN LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17.220, ROSENILDE DUARTE JARA 

- OAB:14.987-A

 Ante o exposto, rejeito a exceção e pré-executividade.Em 

prosseguimento ao feito, diante da apresentação de certidão de matrícula 

do bem imóvel atestando a titularidade da parte executada, DEFIRO a 

penhora sobre o bem indicado. Lavre-se o respectivo termo, na forma do 
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art. 845, § 1º, do NCPC, constituindo-se a parte executada como fiel 

depositária do bem. Após, expeça-se mandado para avaliação do bem e, 

ato contínuo, proceda a intimação da parte executada quanto à efetivação 

do ato constritivo, via DJE, visto possuir advogado constituído nos autos 

(art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC). Consigno que, para eficácia perante 

terceiros, competirá à exequente providenciar a averbação da penhora às 

margens da matrícula do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos 

termos do art. 844 do NCPC. De igual modo, consigno que a parte 

exequente deverá atentar ao disposto no art. 799 do NCPC, 

providenciando as intimações pertinentes, caso necessário.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 159478 Nr: 8844-74.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI), NEIVA 

ZIMERMANN LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT, ROSENILDE DUARTE 

JARA - OAB:14987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Deste modo, acolho a preliminar suscitada pela parte embargada e, com 

fulcro no artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, face à ocorrência de 

LITISPENDÊNCIA. Condeno os embargantes ao pagamento de custas 

judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do 

diploma processual.Transitada em julgado esta sentença e nada sendo 

requerido no prazo de 15 dias, arquive-se.Havendo recurso de apelação, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte contrária para 

apresentação das contrarrazões, na forma do art. 1.010 do NCPC, para 

posterior remessa à instância superior.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118365 Nr: 8937-08.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por JOSÉ TADEU LEMANSKI 

e NEIVA ZIMMERMANN contra BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES 

LTDA., já qualificados nos autos. A inicial veio instruída com documentos, 

sendo que às fls. 30/31 o benefício da gratuidade judiciária restou 

indeferido.

2. Às fls. 80/81 a parte embargante postulou pela extinção do feito.

3. Manifestação da parte embargada às fls. 84/86.

4. DECIDO. Com efeito, dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil 

que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. Desta maneira, é medida de rigor o 

indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, sem exame 

do mérito, uma vez que os embargantes não efetuaram o recolhimento das 

custas iniciais.

5. Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, e, como consequência imediata, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil, determinando o 

cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, anotação 

junto à Central de Distribuição.

6. Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86314 Nr: 5742-20.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDRÉ GARCIA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO BOTTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido da parte exequente e converto o rito procedimental 

para EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, na forma da planilha de débito de 

fls. 132, tendo em vista que o produto não foi encontrado pelos Srs. 

Oficiais de Justiça (fls. 102). Nesta toada, DETERMINO a intimação da 

parte executada, na pessoa de seus advogados constituídos, para que, 

no prazo de três (3) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

penhora de tantos bens quanto bastem para satisfação da dívida.

2. Desde já, em conformidade com o disposto no artigo 827 do CPC, arbitro 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida.

3. Decorrido o trintídio legal e não havendo pagamento, DEFIRO a busca de 

ativos financeiros da parte executada via Sistema BACENJUD, 

determinando-se desde logo a constrição/indisponibilidade. Sendo positiva 

a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, determino a intimação 

da parte executada para manifestar-se em 15 (quinze) dias; havendo 

impugnação, oportunize a manifestação da parte exequente em igual 

prazo.

4. Em caso negativo, DEFIRO a penhora sobre o bem imóvel indicado às 

fls. 134/136, determinando a lavratura do respectivo termo, na forma do 

artigo 845, § 1º, do NCPC, constituindo-se a parte executada como fiel 

depositária do bem. Após, expeça-se mandado para avaliação, e, ato 

contínuo, proceda a intimação da parte executada quanto à efetivação do 

ato constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC).

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89875 Nr: 1494-74.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDRÉ GARCIA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Vistos.

1. Trata-se de embargos à execução opostos por ÂNGELO BOTTEGA 

contra IVANDRÉ GARCIA SALES. Às f. 145/151 foi proferida sentença de 

mérito pela procedência da pretensão inicial, a qual foi reformada por 

decisão monocrática da instância superior às fls. 285/290, determinando o 

prosseguimento do feito executivo para análise das seguintes matérias: a) 

pedido de levantamento dos grãos depositados pela parte embargante 

junto à empresa Fiagril; e b) pagamento da multa prevista no título de 

crédito.

2. Assim, considerando que tais matérias são unicamente de direito e que 

dispensam dilação probatória, e considerando ainda o teor das certidões 

de fls. 132 e 141, tenho por encerrada a fase instrutória, razão pela qual 

indefiro o pedido de fls. 297.

3. Em prosseguimento ao feito, concedo o prazo sucessivo de 15 dias 

para que cada parte apresente suas alegações finais, tornando os autos 

conclusos na sequência para prolação de sentença quanto às matérias 

devolvidas pela instância superior.

Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113170 Nr: 4896-95.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NORIVAL GAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAO TELECOM S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

pelo que DECLARO extinto o vínculo comercial entre as partes, CONDENO 

a requerida a restituir, de forma simples, o valor de R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), corrigidos com juros de 1% ao mês desde a citação e 

correção monetária desde o pagamento (fls. 75) e INDEFIRO o pedido de 

indenização por danos morais e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I, do Código de Processo Civil.Nos termos do art. 86 do NCPC, 

CONDENO as partes, na proporção de 50% para cada, no pagamento das 

custas, demais despesas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º do NCPC, 

ficando a parte isenta do pagamento, em razão da AJG deferida em seu 

favor.Transitada em julgado esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113266 Nr: 4970-52.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR VIEIRA SERPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAO TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, resolvendo o mérito desta demanda, e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, inciso I, do atual Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC, ficando suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG 

deferidos às fls. 69.Transitada em julgado esta sentença, 

arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102744 Nr: 5700-97.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR TIRITAN, LUIZ LUCIANO DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOMIR BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

apenas para reduzir a multa de 20% para 10% (cláusula 

penal).Considerando que, ambas as partes sagraram-se vencedor e 

vencido, condeno-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 15 (quinze) por cento sobre valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, § 2º, do NCPC.Havendo recurso de apelação, 

oportunize a apresentação de contrarrazões, após remeta-se os autos ao 

E. TJ, para processar e julgar.Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100685 Nr: 3475-07.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR TIRITAN, LUIZ LUCIANO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a sentença proferida nos embargos a execução, nesta 

data, intime-se a parte exequente para promover o regular andamento do 

feito, observando os limites da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150053 Nr: 4158-39.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, AFFONSO OTÁVIO LAUXEN-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da decisão exarada no Procedimento Administrativo CIA n° 

0075339-55.2018.811.0000, necessário se faz a readequação da pauta 

razão pela qual redesigno a audiência para o dia 09 de novembro de 2018, 

às 15:00 horas, permanecendo inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004799-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

EDEN OSMAR DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004799-39.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDEN OSMAR DA ROCHA RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VISTOS. RECEBO a peça inicial, 

eis que presentes os requisitos dos artigos 319/320 do Código de 

Processo Civil. Passo à análise do pedido liminar. No caso em análise, 

pleiteia a parte autora, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência 

para compelir a requerida a deixar de cobrar taxa extra no valor de R$ 

1.800,00 (um mil e oitocentos reais), relativos ao tratamento domiciliar 

“HOME CARE”, bem como a custear atendimentos de fonoaudióloga e 

fisioterapeuta, além de fraldas, dietas, medicações e qualquer serviço, 

tratamento ou equipamento necessário à vida e dignidade do autor. Pois 

bem. Em análise aos documentos que instruem a inicial, nota-se que o 

autor é conveniado ao plano de saúde da requerida, da modalidade 

"Unimed Plus" (sem co-participação), sendo portador de sequelas e 

complicações médicas decorrentes do acidente vascular cerebral (AVC), 

o qual sofreu na data de 19/06/2017, estando atualmente fazendo 

tratamento domiciliar “HOME CARE”. Verifica-se, ainda, através do relatório 

médico emitido pelo médico Dr. Júnior Pasin – CRM/MT 7719, que o autor 

está acamado com múltiplas doenças e é totalmente dependente de 

terceiros para atividades da vida diária, necessitando de dieta específica, 

medicamento e fisioterapia motora como suporte ao tratamento domiciliar. 

De igual forma, os documentos de Ids 147777156, 14937323 e 14937328 

atestam a necessidade da manutenção das sessões de fisioterapia e 

fonoaudiologia. Partindo-se de tais premissas, em juízo de cognição 

sumária, entendo preenchidos os requisitos para a concessão da medida 

liminar. É possível verificar que o quadro de saúde do autor é grave, o que 

evidencia a urgência do caso, mormente por se tratar a vida e a saúde de 

direitos constitucionalmente assegurados ao cidadão. Havendo indicativo 

de que a interrupção dos serviços de fisioterapia e fonoaudiologia do 
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paciente podem prejudicar sua qualidade de vida, e sendo imprescindível 

para o seu tratamento a dieta e medicamentos descritos no atestado de Id 

14777159, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 

Quanto à cobrança de taxas extras relativas "home care", levando em 

consideração que o referido tratamento constitui o desdobramento do 

atendimento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado 

pela operadora requerida, e sendo o plano de saúde contratado na 

modalidade "Plus", portanto, sem pagamento de co-participação para cada 

tratamento necessário, entendo que, em juízo de cognição sumária, tal 

cobrança não deve prevalecer. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. 

PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO 

DE SAÚDE. DANO MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano 

de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença 

pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento 

domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar 

contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do 

plano de saúde. 3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos 

de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . 

Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e 

jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos 

contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de 

internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à 

internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a 

indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não 

afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do 

atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano 

moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. (STJ - 

REsp: 1378707 RJ 2013/0099511-2, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 15/06/2015) - destaquei "APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE 

PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO 

CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – HOME 

CARE – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA 

DE ATENDIMENTO E EXCLUSÃO DA COBERTURA – CLÁUSULA 

CONTRATUAL ABUSIVA – ART. 51, § 1º, INCISO II, DO CDC – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO EM 

R$5.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.Não caracteriza cerceamento de defesa o 

julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, 

consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência 

dos fatos apresentados.Compete ao médico de confiança do paciente, 

profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e 

escolhas, a indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo, 

não podendo a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento 

médico dará efetiva cobertura. Registrada a necessidade de continuidade 

do tratamento em âmbito domiciliar (home care), é de direito o seu custeio 

pela operadora de planos de saúde, na medida em que se constitui em 

desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo 

descabida sua limitação. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a 

cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como 

alternativa de substituição à hospitalar, visto que se revela incompatível 

com a boa-fé ou a equidade, colocando o usuário (consumidor) em 

situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei nº 8.078/1990). A 

negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde gera verdadeiro 

sofrimento psíquico ao usuário, a ensejar indenização por dano moral, uma 

vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição 

psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já 

fragilizada, em decorrência do mal que o acomete.Demonstrado o ato 

ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de 

reparar o dano ocasionado.Merece ser mantido o valor fixado a título de 

dano moral se, observadas as circunstâncias do caso concreto, houver o 

atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" 

(TJMT, Ap 13467/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 

11/07/2018) - destaquei. Destaco, por fim, levando em consideração que o 

atendimento domiciliar é sucedâneo da internação em regime hospital, 

deve a operadora do plano de saúde também fornecer ao paciente 

alimentação e fraldas geriátricas adequadas ao tratamento. A propósito: 

"OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 

Negativa de cobertura integral de atendimento por home care. Recusa ao 

fornecimento de alimentação e fraldas geriátricas. Abusividade 

reconhecida. Autora portadora de graves sequelas advindas de Acidente 

Vascular Cerebral (88 anos, em coma, tetraplégica, com traqueostomia e 

gastrostomia). Entendimento consolidado por esta E. Corte. Súmula nº 90 

do E. TJSP. Aplicação do CDC. Insumos (alimentação e fraldas) devem ser 

custeados pela ré para garantia do integral tratamento domiciliar. Danos 

materiais. O atendimento domiciliar é sucedâneo da internação em regime 

hospitalar no qual são fornecidas alimentação e fraldas geriátricas. 

Obrigação de manter as mesmas condições. Itens solicitados que são 

indispensáveis ao tratamento. Desnecessidade de indicação médica 

expressa para o uso de fraldas geriátricas haja vista a condição da 

paciente e observações em relatório médico (Home care complexidade IV 

e paciente sem controle de esfíncteres). Devolução dos valores gastos 

pela autora, comprovados nos autos, também com a aquisição de fraldas 

geriátricas. Recurso da autora provido e desprovido o da ré" (TJSP, Ap 

1054807-90.2013.8.26.0100, Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado, 

Data do julgamento: 12/03/2015, Data de publicação: 19/03/2015) - 

destaquei. Ante ao exposto, preenchidos os requisitos legais do art. 300 

do NCPC e observado o juízo preliminar de cognição sumária, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida UNIMED 

NORTE DO MATO GROSSO SE ABSTENHA de cobrar a taxa extra no valor 

de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) mensais relativos ao tratamento 

domiciliar “home care”, que MANTENHA o tratamento de fisioterapia e 

fonoaudiologia conforme atestados de Ids 14937323 e 14937328, bem 

como que FORNEÇA fraldas, alimentação (dieta) e medicamentos 

prescritos, conforme laudo médico de Id 14777159. Em razão da natureza 

da causa e da qualidade e estado de saúde da parte autora, dispenso a 

realização de audiência de mediação/conciliação. Em prosseguimento, 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, consignando-se as advertências legais. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004606-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADREANE FUHR (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIVAN SISENANDO DE RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004606-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ADREANE FUHR REQUERIDO: MAURIVAN SISENANDO DE RESENDE 

VISTOS. Trata-se de embargos de declaração ofertados por ADREANE 

FUHR, em face da decisão proferida no Id 14649812, alegando que houve 

omissão do juízo em relação ao pedido liminar de decretação de divórcio. É 

O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. No que tange a 

aludida omissão, entendo que assiste razão ao embargante, posto que 

não analisado um dos pedidos de tutela de urgência pleiteados na exordial. 

No entanto, em relação ao aludido pedido, em juízo de cognição sumária, 

verifico que não restaram demonstrados os requisitos previstos no artigo 

300 do CPC, sendo certo que não cabe o deferimento da tutela de 

evidência prevista no artigo 311, IV, do CPC, na forma de liminar, conforme 

se nota do parágrafo único do referido dispositivo. Quanto ao pedido de 

alimentos, a fixação obedece entendimento deste Juízo, em cognição 

sumária, baseado nas provas apresentadas com a inicial, sendo certo que 

o valor pode ser revisto no curso do processo, após dilação probatória. 

Consigno, neste ponto, que eventual modificação do julgado deve ser 

postulada pela via recursal adequada. Diante de todo exposto, CONHEÇO 

E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para 

complementar a decisão proferida no Id 14649812, para que onde se lia: 

"6. Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da 

gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na 

barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. 7. CIÊNCIA ao MPE. 8. Cumpra-se, servindo 

cópia como mandado." Deve se ler: "6. INDEFIRO o pedido de liminar de 
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decretação de divórcio das partes. 7. Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. 8. CIÊNCIA ao MPE. 9. Cumpra-se, servindo cópia como 

mandado.". Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004924-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS MARIA SUTIL KERETCH (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004924-07.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IRIS MARIA SUTIL KERETCH RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por IRIS MARIA 

SUTIL KERETCH contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14960311, em que 

comprova recebimento do beneficio até 13/02/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004874-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB (ADVOGADO(A))

POLIANA PERIN BURATO (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALENCAR LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004874-78.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCIA REGINA ALENCAR LEITE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MARCIA REGINA ALENCAR LEITE contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de 

tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14840133, em que 

comprova recebimento do beneficio até 24/05/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 
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que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004704-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ADENILDA MANOELA DA SILVA MORENO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004704-09.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADENILDA MANOELA DA SILVA MORENO DA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por ADENILDA MANOELA DA SILVA MORENO contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 14702439, em que indeferiu o recebimento do beneficio 

em 01/11/16. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004974-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

MARINES BIASOLI VIZZOTTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004974-33.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARINES BIASOLI VIZZOTTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARINES 

BIASOLI VIZZOTTO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15003398, em que 

comprova recebimento do beneficio até 21/11/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 
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enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (AUTOR(A))

MARCIA CLEIA DE FREITAS (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000770-43.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARCIA CLEIA DE FREITAS, EDUARDO FREITAS DA SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida 

alegou, em sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição 

das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proemio, a legislação de 

regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de 

decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário 

para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro 

do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for 

o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória 

definitiva no âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, 

que haveria prescrição das parcelas devidas há mais de cinco anos antes 

da propositura da demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do 

STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento 

administrativo se deu em 13/02/17 (Num. 11829673) termo a quo do 

eventual benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 

20/02/18, não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. 

Desta feita, rejeito a questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, 

haja vista que não existem verbas prescritas a serem reconhecidas. 

Visando comprovar a qualidade de dependência da autora para com o de 

cujus, designo o dia 07/11/2018 às 15h para a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. 

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002586-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ALDORI MAZUI BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002556-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARIA RAISER LEDUR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002556-93.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARIA RAISER LEDUR EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Em tempo, considerando que não houve 

o cumprimento da decisão retro, bem como considerando que o executado 

não impugnou os cálculos apresentados pelo exequente em nº 11696786 , 

homologo-os e determino a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001289-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MUNDEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001289-86.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO MUNDEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos/BG. Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme 

demonstrado em nº. 12586925, 12586925, 13454490, 13639631, 

13639662, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e cautelas de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001123-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001123-54.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: FRANCISCO SOARES DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Considerando que 

o executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

num. 13413012, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001749-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

AMERICO SCHMIDT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001749-73.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

AMERICO SCHMIDT EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Considerando que o executado não impugnou os 

cálculos apresentados pelo exequente no Num. 8837067-Pág.1-2, 

homologo-os e determino a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000694-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

PATRICIA TAVARES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000694-87.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

PATRICIA TAVARES DOS SANTOS EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Visto/DH Considerando que o executado 

concordou com os valores apresentados pelo exequente id. 

12161485-Pág.3, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º 

da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, 

nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001737-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

ADELAIDE LOURDES SZUR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001737-88.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ADELAIDE LOURDES SZUR RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento administrativo 

se deu em 21/09/17 (Num. 14116839) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 07/04/18, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Visando comprovar a qualidade 

de dependência da autora para com o de cujus, designo o dia 07/11/2018 

às 14h45min para a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, conforme disposto 

no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte intimar as 

testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001786-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

VALDIR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001786-32.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDIR FERREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL , 30 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito Vistos/BG. A parte 

requerida alegou, em sua contestação, a questão prejudicial de mérito de 

prescrição das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede 

o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proemio, a legislação de 

regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de 

decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário 

para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro 

do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for 

o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória 

definitiva no âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, 

que haveria prescrição das parcelas devidas há mais de cinco anos antes 

da propositura da demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do 

STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do 

benefício se deu em 16/11/16 (Num. 13339861) termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 11/04/18, não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito 

a questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que 

não existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a 

necessidade de comprovação da atividade rural exercida pela parte 

autora, designo o dia 07/11/18 às 15h45min para a realização de audiência 

de instrução e julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. 

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004976-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

LUCIMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004976-03.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCIMAR DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por LUCIMAR DA SILVA contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 
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devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15004640, em que 

comprova recebimento do beneficio até 20/01/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003543-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILDA DA COSTA RIBEIRO (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003585-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR FRANCO CARVALHO (ADVOGADO(A))

HELIO BICALHO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CLEUZA DE JESUS RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003063-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DALLAVECHIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003382-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

SALETE CASSOL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003389-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENY ZORZIN BARBOSA (AUTOR(A))

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003272-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO FARIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003467-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERREIRA BUENO (AUTOR(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003541-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEUDIANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003252-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TRES (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

MARCIA BRESSAN CELLA (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 178 de 779



Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010501-80.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

MARIA EDILIA DA SILVA (REQUERENTE)

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

GUEIBI LEAL PERONDI (ADVOGADO(A))

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 8010501-80.2014.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA EDILIA DA SILVA REQUERIDO: INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Diante da certidão retro, 

desconstituo a perita anteriormente nomeada e nomeio como perito judicial 

o contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC). Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça Federal. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC). 

Deverão as partes apresentar todos os documentos necessários à 

realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no artigo 400, do 

NCPC. Deverá o perito judicial indicar data, hora e local da realização, no 

prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. 

Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. 

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 

(artigo 477 §1º do NCPC). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001573-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

LUCIANE DE FATIMA PIMENTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002169-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINA GERALDO GARCIA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 44874 Nr: 1825-95.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO PAUSE HORBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA manejada pelo INSS, determinando que o autor elabore 

cálculos atualizados nos termos da fundamentação acima, utilizando a RMI 

conforme a ajustada administrativamente (fls. 182-183).Juntado aos autos 

o cálculo atualizado, manifeste-se o executado, no prazo de 15 dias.Após 

preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), ficam os cálculos a serem 

juntados homologados e, expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, 

nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as 

determinações acima.Diante da sucumbência reciproca, condeno cada 

parte ao pagamento de honorários de sucumbência ao procurador da 

parte contrária, os quais fixo em R$ 700,00, nos termos do § 8º do art. 85, 

do NCPC.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 30285 Nr: 4653-69.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI DE BARROS FROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRÍCIA MARTENS - OAB:10.107-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

MANEJADA PELO INSS, homologando os cálculos apresentados pelo 

exequente às fls. 282-287.Tenho como cabível a aplicação de honorários 

advocatícios previstos no § 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela 

parte executada ao procurador da parte autora, ante a resistência no 

cumprimento de sentença, razão pela qual, fixo em R$3.000,00, a qual 

será acrescida ao débito principal.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do 

art. 535 e seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 57499 Nr: 1302-15.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Diante da divergência existente entre os cálculos da autora e do 

executado, mormente quanto à RMI do benefício que vem sendo pago a 

título de aposentadoria por invalidez a autora, oficie-se ao EADJ, 

encaminhando cópia dos cálculos e documentos de fls. 366-370 e 

375-377, para que informe a este Juízo, no prazo de 15 dias, qual a RMI 

correta do benefício de aposentadoria por invalidez concedido a autora, 

bem como sua atualização anual desde 21/09/2009 a 01/03/2018.
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 Após, com a resposta, manifestem-se as partes e, após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 87490 Nr: 6993-73.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089

 Visto/DHConstata-se que a parte executada pugnou às fls. 209-210 pela 

substituição dos valores penhorados por um imóvel, que alega ser 

suficiente ao valor da execução e menos oneroso ao devedor, pois se 

mantidos penhorados os valores comprometerá a atividade do 

executado.A parte exequente manifestou-se às fls. 219-220, discordando 

da substituição da penhora pugnada pelo executado, requerendo a 

realização de bloqueio de valores.É o relatório. Decido.A parte executada 

pretende garantir a execução com um imóvel, o qual sustenta ser 

suficiente para garantia da dívida, tendo a parte exequente recusado o 

bem oferecido.Nesse passo, considerando que o imóvel rural dado como 

garantia tem valor superior a dois milhões de reais (fls. 266-267 dos autos 

86869), defiro a substituição pretendida com fulcro no art. 829, §2º, do 

CPC, pois garantida a execução de maneira menos onerosa ao devedor, 

sem causar qualquer prejuízo ao exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 86869 Nr: 6337-19.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089

 Visto/DHApós a penhora parcial via Bacenjud (fls. 208-209), constata-se 

que a parte executada pugnou às fls. 264-265 pela substituição dos 

valores penhorados por um imóvel, que alega ser suficiente ao valor da 

execução e menos oneroso ao devedor, pois se mantidos penhorados os 

valores comprometerá a atividade do executado.A parte exequente 

manifestou-se à fl. 270, requerendo o levantamento dos valores 

penhorados no feito, permanecendo inerte quanto à substituição postulada 

pela parte executada.É o relatório. Decido.A parte executada pretende a 

substituição da penhora via Bacenjud realizada nos autos pela penhora de 

um imóvel, o qual sustenta ser suficiente para garantia da dívida, tendo a 

parte exequente permanecido inerte quanto à referida substituição.Nesse 

passo, considerando que foi bloqueado parcialmente o valor do débito (fls. 

250-252), bem como que o imóvel rural dado como garantia tem valor 

superior a dois milhões de reais (fls. 266-267), defiro a substituição 

pretendida com fulcro no art. 829, §2º, do CPC, pois garantida a execução 

de maneira menos onerosa ao devedor, sem causar qualquer prejuízo ao 

exequente.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003825-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR AVELINO PIOVEZAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 

PRAZO: 30 DIAS AUTOS N.º 1003825-70.2016.811.0040 AÇÃO: 

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO EXECUTADO(A, S): JAIR AVELINO PIOVESAN CITANDO(A, S): 

JAIR AVELINO PIOVESAN VALOR DO DÉBITO: R$ 5.902,34 FINALIDADE: 

CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução 

Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE MATO GROSSO 

em face de JAIR AVELINO PIOVESAN, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 

5.902,34 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) 

executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 

30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. Eu, Sueli Riffel, digitei. 

Sorriso - MT, 6 de setembro de 2018. Rosilene Machado Antunes

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010979-54.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL HUMBERTO DE OLIVEIRA BUENO (ADVOGADO(A))

MAIKE BRIEKOWIEC (ADVOGADO(A))

ESTOFADOS PEREIRA GOMES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010979-54.2015.8.11.0040. REQUERENTE: SIRLENE DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: ESTOFADOS PEREIRA GOMES LTDA - ME Vistos etc. 

Intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, trazer aos autos 

prova de que a reclamada se trata de empresa individual, visto que os 

documentos acostados nos autos indicam que se trata de sociedade 

empresária limitada (Num. 995066). Vindo aos autos tais documentos, 

conclusos para análise do requerimento de Num. 13114157. Do contrário, 

constatando que a executada não se trata de empresa individual, deverá o 

exequente requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, 

apresentando, se for o caso, demonstrativo atualizado do débito. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010178-46.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARI PEDRO WEBER (EXECUTADO)

TANIA NARA ROSPIERSKI WEBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010178-46.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI 

BORTOLO EXECUTADO: TANIA NARA ROSPIERSKI WEBER, DARI PEDRO 

WEBER Vistos etc. INDEFIRO o requerimento para fins de suspensão da 

CNH e bloqueio dos cartões de crédito do reclamado, vez que o presente 

caso, a priori, se amolda ao analisado no julgamento abaixo transcrito: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO 

DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS 

CARTÕES DE CRÉDITO DO AGRAVADO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR 

E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A tomada de medida coercitiva de restrição 

do direito de locomoção é incompatível com a natureza da obrigação de 

pagar. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o 

esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se 
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verifica que o Agravado esteja ocultado eventual patrimônio e sim que, 

aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada.O pedido 

de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos 

cartões de crédito do executado, se acolhido, serviria mais como um meio 

de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção 

de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que 

apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, 

daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. A 

previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois 

visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o 

cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir 

e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. (TJMT – 2ª Câmara de Direito 

Privado. AI 1012041-09.2017.8.11.0000. Rel. Sebastiao de Moraes Filho, J. 

15/08/2018, DJE 17/08/2018) Posto isso, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010575-71.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ROBERTO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010575-71.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: ROBERTO PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: HDI SEGUROS S.A. Vistos etc. Proceda-se com a 

transferência dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. No mais, intime-se o executado para 

cumprimento da obrigação de fazer consistente em transferir, 

IMEDIATAMENTE, a propriedade do veículo que já se encontra sob sua 

posse, promovendo a correspondente baixa do mesmo no órgão 

competente, no prazo de 15 dias, sob pena de majoração da multa já 

aplicada. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-05.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010258-05.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: JOSUE DE ALMEIDA Vistos etc. Defiro o prazo 

pugnando pela parte reclamante para indicação do endereço da 

reclamada. Indicado o endereço, designe-se data para audiência de 

conciliação, intimando/citando as partes. Caso contrário, conclusos para 

extinção. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011717-18.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

RICARDO UILSON CUNHA DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011717-18.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: RICARDO UILSON CUNHA DE 

MIRANDA EXECUTADO: ADEMIR LIMA DOS SANTOS Vistos etc. 

Conclusão desnecessária. Em observância ao princípio do contraditório, 

intime-se a parte exequente para que manifeste quanto a alegada 

impenhorabilidade (Num. 14897736), no prazo de 05 dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005195-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005195-16.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 16:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 06 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005195-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005195-16.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 16:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 06 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005194-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA GIMENES (REQUERENTE)

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005194-31.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 16:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 06 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005194-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA GIMENES (REQUERENTE)

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005194-31.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 16:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 06 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005189-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INES TERESINHA MASWOSKI (REQUERENTE)

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE VISUAL (REQUERIDO)

 

Processo: 1005189-09.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 15:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 06 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010807-49.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LINDOLFO (EXEQUENTE)

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER (ADVOGADO(A))

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010807-49.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: NELSON LINDOLFO 

EXECUTADO: BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. Vistos etc. 

Cumpra-se o despacho retro. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005202-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS SEIDEL (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

 

Processo: 1005202-08.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 17:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 06 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004842-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINER APARECIDO MOREIRA DUARTE (REQUERENTE)

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1004842-73.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 13 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 18:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 06 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA (ADVOGADO(A))

EXTENSA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA MENEGON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001316-35.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EXTENSA COMERCIO DE 

MOVEIS E DECORACOES EIRELI - EPP REQUERIDO: RENATA MENEGON 

Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que o reclamado possui 

uma dívida no valor original de R$ 2.859,98, representada por notas fiscais 

e boletos correlatos, devidamente assinados pela reclamada. A 

reclamada, devidamente citada (Num. 12676027), não compareceu a 

audiência de conciliação (Num. 13770793). É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação (Num. 13770793), apesar de 

citada e intimada (Num. 12676027), nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 

mesmo porque a dívida está devidamente representada pelas notas fiscais 

e boletos, devidamente assinados pela reclamada, juntados com a inicial 

(Num. 5523089 a 5523203). Tecidas tais considerações, a procedência 

dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários 

maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de 

R$ 2.859,98 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito 

centavos), devidamente corrigidos e com juros legais a partir do 

vencimento da dívida. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ROZELI DE FATIMA PERES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

Processo: 1002283-46.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, considerando a contestação aportada aos 

autos ID. 14872076. Sorriso/MT, 06 de Setembro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005195-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - 

RECLAMAÇÃO Sorriso - MT, 6 de setembro de 2018. Senhor(a): BANCO 

PAN S.A Av. Paulista, 1374, Andar 16, Bairro Bela Vista São Paulo – SP 

CEP 01.310-100 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da(o) peça inicial , cuja cópia segue anexa 

como parte integrante desta carta, para comparecer, acompanhado de 

advogado(s) habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para 

o dia 27 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 16:10HORAS na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, Nela oferecer defesa escrita ou oral. INTIMAÇÃO acerca do 

deferimento da LIMINAR postulada. para efeito de determinar à reclamada 

que suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$1.000,00 (mil 

reais), para cada desconto efetuado no caso de não cumprimento. 

NÚMERO DO PROCESSO: 1005195-16.2018.8.11.0040. VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.183,28 PARTE RECLAMANTE: MARIA DAS GRACAS DE 

SOUSA SANTOS ADVOGADO PARTE RECLAMANTE: CESAR VIANA 

LUCENA E OUTROS PARTE RECLAMADA: BANCO PAN S.A. ADVOGADO 

DA PARTE RECLAMADA: DEFERIDA: DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar à reclamada que suspenda os 

descontos efetuados no benefício previdenciário do reclamante 

decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e Empréstimo 

Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias 

úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais), para 

cada desconto efetuado no caso de não cumprimento. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Elite Capitanio Gestora Judicial de do juizado e 

Informações: Rua Canoas Nº 641 - Bairro: Centro - Cidade: Sorriso-MT 

Cep:78890000 - Fone: 66-3545-8400.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EXTENSA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DAL MORO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001311-13.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 1.994,30; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS 

DE CRÉDITO]. Trata-se de reclamação proposta por EXTENSA COMERCIO 

DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI - EPP em face de EDSON DAL MORO, 

em que relata a reclamante que é credora da reclamada no valor de R$ 

1.994,30 (mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta centavos). 

Citada a reclamada, a mesma não apresentou contestação, bem como não 

compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. A reclamada foi 

citada de forma eficaz conforme preceitua o Enunciado 5 do FONAJE, 

contudo, sequer demonstrou interesse em participar ativamente dos atos 

processuais, deixando de comparecer à audiência de conciliação e 

apresentar contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 

da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia 

acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa 

presunção não é absoluta, podendo ser afastada se da análise das 

provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do 

que alega o requerente” (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, 

DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, deve prosperar neste feito, 

isso porque a dívida alegada está comprovada pela nota promissória 

apresentada/ Ante o exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor R$ 1.994,30 (mil novecentos 

e noventa e quatro reais e trinta centavos), corrigido monetariamente pelo 

INPC, a partir do vencimento, e acrescido de juros legais, a partir da data 

da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. . 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (REQUERIDO)

ETIENIO SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001414-20.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: CONSTRUTORA PORTO RICO 

LTDA - ME, ETIENIO SOUZA DA SILVA Vistos etc. Considerando que os 

executados não foram citados, consoante certidões de Num. 14368184 e 

13392495, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar o 

endereço atualizado dos reclamados, sob pena de extinção. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005196-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005196-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 
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de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no 

valor de R$1.000,00 (mil reais), para cada desconto efetuado no caso de 

não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005195-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005195-16.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DE 

SOUSA SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. No que tange 

à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no 

valor de R$1.000,00 (mil reais), para cada desconto efetuado no caso de 

não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005194-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA GIMENES (REQUERENTE)

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005194-31.2018.8.11.0040. REQUERENTE: APARECIDA FERREIRA 

GIMENES REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no 

valor de R$1.000,00 (mil reais), para cada desconto efetuado no caso de 

não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005189-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INES TERESINHA MASWOSKI (REQUERENTE)

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE VISUAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005189-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: INES TERESINHA MASWOSKI 

REQUERIDO: REDE VISUAL Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$1.000,00 (mil reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010074-83.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE JOSE BOCOLLI (EXEQUENTE)

ERICA MARIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

SAMUEL PETRI SOLETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENALDO JANKE (EXECUTADO)

ANALICE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010074-83.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ERICA MARIA DE OLIVEIRA, 

VICENTE JOSE BOCOLLI EXECUTADO: RENALDO JANKE, ANALICE 

RODRIGUES DOS SANTOS Vistos etc. Considerando que os executados 

mudaram de endereço sem comunicação ao Juízo, reputo válida sua 

intimação, nos termos do artigo 19, §2º, da Lei 9.099/95, com o que resta 

prejudicado o pedido de busca de endereço deles. Sendo assim, intime-se 

o exequente para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento, apresentando, se for o caso, o demonstrativo 

atualizado do débito. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005169-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

JESSICA WALKER RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO MIGLIORINI MARCHETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005169-52.2017.8.11.0040 Vistos etc. Retifique-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005134-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANTONIO BORTOLI CAMPO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Executado: ADEMIR ANTONIO BORTOLI CAMPO 

Número do Processo: 1005134-58.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005168-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO VANZELLA (EXEQUENTE)

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: ALEXSANDRO 

VANZELLA Executado: STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA Número do Processo: 1005168-33.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 
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casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005144-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU ANTONIO NATH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Executado: DIRCEU ANTONIO NATH Número do 

Processo: 1005144-05.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010763-93.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA VERONESI RACOSKI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

VOLCA FASHION CONFECCOES DE ROUPAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MARGARETE VASCONCELLOS ANVERS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010763-93.2015.8.11.0040 Vistos etc. Retifique-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. 

Após a vinculação dos valores parciais depositados nos autos pelo 

executado, proceda-se com sua transferência à conta bancária indicada 

pelo exequente. Na sequência, intime-se a parte executada, na forma do 

art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005206-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DAL FORNO SARTORI (ADVOGADO(A))

GERSON ANDRIGHETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005206-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GERSON ANDRIGHETTI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação c com pedido de tutela antecipada, sob 

a alegação de que está sendo cobrado por faturas dos meses de 

outubro/2017, dezembro/2017, maio/2018, junho/2018, julho/2018 e 

agosto/2018 com valores que não correspondem ao efetivo consumo. 

Aduz que o valor cobrado é indevido, pugnando que a ré se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia. É o sucinto relatório. Decido. 

Analisando os autos, constato que, provavelmente, a possibilidade de 

suspensão do fornecimento de energia elétrica se refere a dívidas 

antigas, consoante se denota dos documentos acostados aos autos. 

Logo, pelo menos nessa análise sumária, constato que de dívida atual não 

se trata, independentemente da existência, ou não, do débito. Nestes 

casos, “(...) O Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de 

que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de 

energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo 

(grifei), em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de 

débitos antigos não pagos (...)” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado. Ap 

32079/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, J. 04/07/2018, DJE 11/07/2018). 

Destarte, constato a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que 

o corte no fornecimento de energia elétrica não se justifica em se tratando 

de dívida pretérita, consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais 

Superiores. Quanto ao periculum in mora, o simples fato de o requerente 

ser privado injustamente de serviço essencial, já é suficiente para o 

deferimento da medida liminar, visto que a dívida está sendo discutida em 

juízo, não sendo justo, nem razoável, a interrupção no fornecimento de 

energia elétrica. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os 

requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. Posto isso, 

DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, nos termos do art. 

300, do NCPC, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE 

EFETUAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA 
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UNIDADE CONSUMIDORA da autora, com relação ao débito pretérito, 

devendo os pagamentos mensais se circunscreverem ao respectivo 

consumo, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$1.000,00 (mil reais). Tendo em vista a verossimilhança apontada, bem 

como a facilidade de a reclamada comprovar inverdades dos fatos 

alegados pela parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-68.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLACIR SIGNORINI (REQUERENTE)

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011379-68.2015.8.11.0040 Vistos etc. Proceda-se com o levantamento 

dos valores já depositados nos autos à exequente. Após, intime-se a 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento do 

saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 

fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002996-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

TANIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ROSENILDE DUARTE JARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002996-89.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: TANIA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Estando a execução munida 

de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010732-73.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

HILSON RIEZEMBERG BERTOLOTTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR DE FATIMA PUME (EXECUTADO)

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010732-73.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: HILSON RIEZEMBERG 

BERTOLOTTI EXECUTADO: ELENIR DE FATIMA PUME Vistos etc. 

Inicialmente, intime-se a executada acerca do bloqueio efetivado via 

BACENJUD neste feito (Num. 13523471). Decorrido o prazo sem 

manifestação da executada, proceda-se com o levantamento do montante, 

mediante observância dos dados bancários indicados em Num. 14585970. 

No mais, perfectibilizo, neste ato, a penhora on line deferida em Num. 

14249341. Efetivado o BLOQUEIO INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio 

com sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 
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DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, intime-se 

o executado, na forma pugnada pela exequente em Num. 14585970. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

intime-se a exequente para requerer o que de direito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-86.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

MOACIR TAVARES DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010035-86.2014.8.11.0040. REQUERENTE: MOACIR TAVARES DA SILVA 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: MARIA JOSE DOS SANTOS Vistos etc. 

Considerando que a reclamada se mudou sem comunicação ao Juízo 

(Num. 8760142), reputo válida sua intimação, nos termos do artigo 19, §2º, 

da Lei 9.099/95. Sendo assim, estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O 

PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA 

PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010548-59.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DE FATIMA SOUZA (REQUERIDO)

JOSE EVERALDO SOARES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010548-59.2011.8.11.0040. REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

REQUERIDO: CATARINA DE FATIMA SOUZA, JOSE EVERALDO SOARES 

LIMA Vistos etc. DEFIRO o pedido de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À 

RECEITA FEDERAL, procedendo, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa. Em razão disso, determino a juntada 

com a anotação de SIGILO dos OFÍCIOS PRESTADORES DAS 

INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS das partes, dando CIÊNCIA DO 

SEU CONTEÚDO AO INTERESSADO. Posto isso, procedo a juntada das 

informações da Receita Federal, devendo o autor se manifestar, no prazo 

de 05 dias, sob pena de arquivamento. Inexistindo manifestação, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010834-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS (ADVOGADO(A))

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELI SANDRO CAETANO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010834-61.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

EXECUTADO: ELI SANDRO CAETANO ALVES Vistos etc. DEFIRO o pedido 

de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, procedendo, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa. Em razão disso, determino a juntada com a anotação de SIGILO 

dos  OFÍCIOS PRESTADO R E S  D A S  I N F O R M A Ç Õ E S 

ECONÔMICO-FINANCEIRAS das partes, dando CIÊNCIA DO SEU 

CONTEÚDO AO INTERESSADO. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício 

para protesto da dívida excutida, visto que o exequente possui o título 

executivo original, podendo, portanto, realizar o protesto 

administrativamente, não havendo qualquer justificativa plausível para 

intervenção do Poder Judiciário. Por fim, INDEFIRO o requerimento para 

fins de suspensão da CNH do reclamado, vez que o presente caso, a 

priori, se amolda ao analisado no julgamento abaixo transcrito: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO 

PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES 

DE CRÉDITO DO AGRAVADO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR 

E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.A tomada de medida coercitiva de restrição 

do direito de locomoção é incompatível com a natureza da obrigação de 

pagar.No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o 

esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se 

verifica que o Agravado esteja ocultado eventual patrimônio e sim que, 

aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada.O pedido 

de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos 

cartões de crédito do executado, se acolhido, serviria mais como um meio 

de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção 

de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que 

apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, 

daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.A 

previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois 

visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o 

cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir 

e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. (TJMT – 2ª Câmara de Direito 

Privado. AI 1012041-09.2017.8.11.0000. Rel. Sebastiao de Moraes Filho, J. 

15/08/2018, DJE 17/08/2018) Posto isso, procedo a juntada das 

informações da Receita Federal, devendo o autor se manifestar, no prazo 

de 05 dias. Não havendo indicação de bens, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010269-39.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))
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EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCELO DALASTRA MOURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIO LOPES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010269-39.2012.8.11.0040 Exequente: MARCELO DALASTRA MOURA 

Executado: SILVANIO LOPES DE SOUSA Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, lavre-se o TERMO DE PENHORA 

dos veículos restringidos em Num. 9381831, na forma do art. 845, § 1º, do 

NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive 

da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse 

sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, 

ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO, mediante observância dos 

endereços indicados pelo exequente em Num. 12099564. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e 

RENAJUD), intime-se a exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, 

sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010562-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

VALDINEIA OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI MARIA MENEGHETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010562-67.2016.8.11.0040 Reclamante: VALDINEIA OLIVEIRA DO 

CARMO Reclamado: MICHELI MARIA MENEGHETTI Vistos etc. DEFIRO o 

pedido de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, 

procedendo, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da 

operação anexa. Em razão disso, determino a juntada com a anotação de 

SIGILO dos OFÍCIOS PRESTADORES DAS INFORMAÇÕES 

ECONÔMICO-FINANCEIRAS das partes, dando CIÊNCIA DO SEU 

CONTEÚDO AO INTERESSADO. Intime-se o reclamante para, no prazo de 

05 dias, manifestar-se, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010835-17.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODIVAN MENDES GOMES PECANHA (EXEQUENTE)

JEFFERSON GOMES SILVA (EXEQUENTE)

RONEI MENDES GOMES PECANHA (EXEQUENTE)

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA TV CIDADE - SBT? CANAL 06- (EXECUTADO)

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010835-17.2014.8.11.0040 Reclamante: RONEI MENDES GOMES 

PECANHA e outros (2) Reclamado: EMPRESA TV CIDADE - SBT? CANAL 

06- Vistos etc. DEFIRO o pedido de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À 

RECEITA FEDERAL, procedendo, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa. Em razão disso, determino a juntada 

com a anotação de SIGILO dos OFÍCIOS PRESTADORES DAS 

INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS das partes, dando CIÊNCIA DO 

SEU CONTEÚDO AO INTERESSADO. Intime-se o reclamante para, no prazo 

de 05 dias, manifestar-se, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010568-79.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

NIWMAR SERPA (ADVOGADO(A))

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

CARMO SERPA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN REGINA TUMELERO PELEGRINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010568-79.2013.8.11.0040 Exequente: CARMO SERPA Executado: 

KARIN REGINA TUMELERO PELEGRINI Vistos etc. Inicialmente, intime-se a 

executada acerca da penhora parcial efetivada em Num. 9416027. 

Decorrido o prazo sem manifestação, proceda-se com o necessário para 

levantamento do montante ao exequente, mediante observância dos dados 

bancários indicados em Num. 12220994. No mais, estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 
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DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010308-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

P.M.S. PECAS E MECANICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

VALDECIR M. FLORES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8010308-94.2016.8.11.0040 Exequente: P.M.S. PECAS E MECANICA LTDA 

- ME Executado: VALDECIR M. FLORES Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000554-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO NASCIMENTO FREITAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDELL & RUDELL LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDO MENDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000554-53.2016.8.11.0040 Exequente: THIAGO NASCIMENTO FREITAS 

BARBOSA Executado: RUDELL & RUDELL LTDA - ME Vistos etc. REJEITO 
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o requerimento de Num. 3654573 (emenda da contestação), visto que o 

presente feito já fora sentenciado, comando judicial que, inclusive, já 

transitou em julgado (Num. 7967422 e 11066629). No mais, estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010975-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BRUN (REQUERENTE)

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010975-17.2015.8.11.0040 Exequente: RAFAEL BRUN Executado: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-36.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

DIOGO TREVISAN SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010017-36.2012.8.11.0040 Exequente: DIOGO TREVISAN SILVA 

Executado: SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011384-90.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OFICINA MECANICA ML LTDA - ME (EXEQUENTE)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

MARIA DA SILVA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011384-90.2015.8.11.0040 Exequente: OFICINA MECANICA ML LTDA - 

ME Executado: MARIA DA SILVA DE SOUSA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Em consulta ao RENAJUD, foram encontrados dois veículos em 

nome da reclamada (espelhos anexos), porém é de fácil constatação que 

superam o valor do débito excutido, notadamente se considerarmos a 

penhora parcial efetivada via BACENJUD nesta oportunidade. Sendo 

assim, intime-se o reclamante para indicar sobre quais dos veículos deseja 

que a penhora recaía. Indicado veículo, proceda-se com o necessário 

para inserção de restrição via RENAJUD. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006206-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY ATILIO MAIOLINO HERNANDES (EXEQUENTE)

MARCO ANTONIO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006206-17.2017.8.11.0040 Exequente: RONEY ATILIO MAIOLINO 

HERNANDES Executado: MARCOS ROBERTO MOREIRA Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010543-66.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE EDUARDA MAESTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010543-66.2013.8.11.0040 Exequente: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP Executado: KAROLINE EDUARDA MAESTRO Vistos etc. 

Inicialmente registro que o BACENJUD abarca as cooperativas de crédito, 
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sendo desnecessária a expedição de ofício. Nesta toada, estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010765-68.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

LAIZA FABIANI DE MOURA STRAPAZZON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ARIEL MOURA STRAPAZZON (EXECUTADO)

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010765-68.2012.8.11.0040 Exequente: LAIZA FABIANI DE MOURA 

STRAPAZZON Executado: TIAGO ARIEL MOURA STRAPAZZON Vistos 

etc. Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento, observando a restrição já inserida no prontuário de veículo 

de propriedade do executado (Num. 6724072). Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000797-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRO TOMAZ DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000797-60.2017.8.11.0040 Exequente: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME 

Executado: ALESANDRO TOMAZ DO NASCIMENTO Vistos etc. Indefiro, 

por ora, o requerimento de Num. 14056173, determinando, previamente, a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO do executado junto ao sistema BACEN-JUD, 

RENAJUD e SIEL. Ingressando o endereço diverso do constante nos 

autos, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação) em todos os 

endereços diversos localizados. Do contrário, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005928-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTILIA LAZAROTO DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005928-16.2017.8.11.0040 Exequente: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

Executado: OTILIA LAZAROTO DE AGUIAR Vistos etc. Inicialmente 

registro que o BACENJUD abarca as cooperativas de crédito, sendo 

desnecessária a expedição de ofício. Nesta toada, estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 
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Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA (ADVOGADO(A))

STUMPF E STUMPF LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

MARCELO ANTONIO BARCELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1000122-34.2016.8.11.0040 Exequente: STUMPF E STUMPF LTDA 

Executado: MARCELO ANTONIO BARCELI Vistos etc. Considerando a 

recusa do bem ofertado em garantia pelo executado (Num. 14193408); 

considerando que o dinheiro tem preferência em face dos demais bens; 

considerando que a execução está munida de título executivo líquido, 

certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio 

com sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Considerando o valor do débito, bem como a existência de 

vários veículos em nome do reclamado, procedo a penhora do veículo 

placa (QBF 5052 - mais novo e sem restrições) via RENAJUD, 

determinando a lavratura do TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 

1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e 

RENAJUD), intime-se a exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, 

sob pena de extinção. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010851-34.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO MARTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8010851-34.2015.8.11.0040 Exequente: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: OSVALDO MARTINI Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 
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PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH GAZABINI BERGAMASCHI (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS STEIN FORTES (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILSON DE SOUZA LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000042-36.2017.8.11.0040 Reclamante: ELISABETH GAZABINI 

BERGAMASCHI Reclamado: ONILSON DE SOUZA LEMOS JUNIOR Vistos 

etc. Inicialmente, diga o exequente acerca do interesse na manutenção da 

restrição inserida via RENAJUD em veículo de propriedade do executado 

(Num. 7238421), visto que esse não foi localizado (Num. 14031217). 

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício para inclusão do nome dos 

executados no SPC/SERASA, visto que o exequente detém o título 

executivo original podendo, portanto, realizar a inclusão pela via 

administrativa. Por outro lado, DEFIRO o pedido de REQUISIÇÃO DE 

INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, procedendo, neste ato, consulta via 

sistema INFOJUD, juntando cópia da operação anexa. Em razão disso, 

determino a juntada com a anotação de SIGILO dos OFÍCIOS 

PRESTADORES DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS das 

partes, dando CIÊNCIA DO SEU CONTEÚDO AO INTERESSADO. Intime-se o 

reclamante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, sob pena de 

extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011270-54.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCEU SANSIGOLO (EXECUTADO)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8011270-54.2015.8.11.0040 Exequente: JULIANO TRAMONTINA 

Executado: NILCEU SANSIGOLO Vistos etc. INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofício para inclusão do nome dos executados no 

SPC/SERASA, visto que o exequente detém o título executivo original 

podendo, portanto, realizar a inclusão pela via administrativa. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Considerando o valor do débito, bem como a existência de mais 

de um veículo registrado em nome do reclamado procedo a penhora, via 

RENAJUD, do veículo placa MFY4659, determinando a lavratura do TERMO 

DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se 

mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a 

efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do 

art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 
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da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando infrutíferas ambas as 

penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a indicar bens 

penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010903-64.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VENISIOS KREBS (EXECUTADO)

FELIPE RODOLFO KEMPFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8010903-64.2014.8.11.0040 Exequente: JULIANO TRAMONTINA 

Executado: MARCOS VENISIOS KREBS e outros Vistos etc. Antes de 

analisar o pedido de Num. 12535344 com relação ao executado Felipe, 

visto que não assinou o acordo homologado neste feito, necessária a 

manifestação do exequente sobre a certidão de Num. 10711831, no prazo 

de cinco dias. Expeça-se certidão, nos termos do Enunciado 75, do 

FONAJE, devendo o reclamante providenciar o protestou e/ou a inclusão 

do nome dos executados no SPC/SERASA. No mais, quanto ao executado 

Marcos não há óbice ao prosseguimento do feito, nos seguintes termos: 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

arquivem-se. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003505-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANDRA APARECIDA DOS REIS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003505-49.2018.8.11.0040 Reclamante: JANDRA APARECIDA DOS REIS 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002448-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002448-93.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KLEITON DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Embora intimada, a parte 

reclamante não regularizou o vício sanável constatado (incongruência da 

petição inicial em relação à parte reclamada, visto que se encontra 

cadastrado o Banco Bradesco S/A no Polo Passivo), diante do que se 

impõe o indeferimento da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. 

Sem custas. Proceda-se com o cancelamento da audiência designada nos 

autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES (ADVOGADO(A))

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RAMOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001276-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: MARCELO RAMOS DE ALMEIDA Vistos etc. A parte 

reclamante foi devidamente intimada para manifestar no feito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte, deixando de 

realizar ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu 

progresso. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000724-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

JOSE SILVA CABRAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000724-88.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: JOSE SILVA CABRAL 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença por 

quantia certa manejada contra empresa em recuperação judicial. É o 

relatório. Decido. Pois bem, é público e notório que a OI teve seu plano de 

recuperação judicial aprovado em assembleia, portanto, há óbice ao 

prosseguimento do presente feito em relação à recuperanda, eis que, 

desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa executada se 

encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato gerador 

anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo o 

exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001371-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MACAGNAN SARTORI (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS SARTORI (ADVOGADO(A))

WELLINGTON DAYON BROCH COLLI (EXEQUENTE)

ADRIELA SARTORI (EXEQUENTE)

BENJAMIN GERMANO SARTORI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

MARILIA MICKEL MIYAMOTO (ADVOGADO(A))

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001371-20.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: BENJAMIN GERMANO 

SARTORI, MARILENE MACAGNAN SARTORI, ADRIELA SARTORI, 

WELLINGTON DAYON BROCH COLLI EXECUTADO: DECOLAR.COM LTDA, 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA, AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos etc. Considerando que a penhora online restou frutífera e, tendo 

decorrido o prazo para manifestação pela parte executada, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Após preclusão, proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos no Num. 12788566 à conta bancária indicada pelo 

exequente e, o remanescente (Num. 12788878), à conta bancária da 

executada Passaredo. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020042-06.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEONES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8020042-06.2015.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE LEONES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Após a 

vinculação do valor depositado junto à conta única, proceda-se com o 

levantamento dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-90.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010608-90.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que já houve pagamento 

integral da condenação pela pare executada, conforme cálculo da 

contadoria de Num. 10415756, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com o levantamento dos valores penhorados nos 

autos à conta bancária indicada pelo executado. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006763-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON DA CONCEICAO ABREU (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006763-04.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RONILSON DA CONCEICAO 

ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores à conta bancária indicada pelo 

exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006318-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EVANDA MARIA RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006318-83.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EVANDA MARIA RIBEIRO DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores à conta bancária indicada pelo 

exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003717-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVAN CUNHA PINHEIRO (REQUERENTE)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003717-07.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DERIVAN CUNHA PINHEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores à conta bancária indicada pelo 

exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010479-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

DANIELI MARIA HARDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010479-51.2016.8.11.0040. REQUERENTE: DANIELI MARIA HARDT 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores à conta bancária indicada pelo 

exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010511-61.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010511-61.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: WALDEMAR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE PARISOTO (REQUERENTE)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000072-71.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO JOSE PARISOTO 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. O executado informou 

a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

GILSENILDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000497-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILSENILDO ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E 

RURAIS LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de reclamação pugnando pela 

condenação da reclamada em danos morais e materiais, sob a alegação 

de que contratou os serviços da reclamada, pagando pelo mesmo o valor 

de R$500,00, porém o serviço não foi prestado, obrigando-se a contratar 

outra empresa para realizar o serviço, arcando com o valor de R$480,00, 

além de horas extras para que os funcionários aguardassem o reclamado 

para concretizar o serviço. A parte reclamada apresentou contestação no 

Num. 12408313, arguindo a ilegitimidade ativa do reclamante, eis que o 

serviço foi prestado para a pessoa jurídica e não para a pessoa física. No 

mérito, aduz que o serviço foi devidamente prestado no dia 07/02/2017, 

não havendo que se falar em descumprimento contratual. Sustenta, do 

mesmo modo, a inocorrência de dano moral. Em audiência de instrução e 

julgamento foram inquiridas duas testemunhas. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, verifico que merece prosperar a preliminar de 

ilegitimidade ativa. Isso porque, conforme se vê pela própria nota fiscal 

juntada aos autos pelo reclamante no Num. 11636713, os serviços 

discutidos na inicial foram contratados pela empresa M.A. Comércio de 

Sorvetes LTDA – ME, a qual possui como quadro de sócios o autor e José 

Izauri de Macedo (Num. 12408340), não possuindo, o sócio, portanto, 

legitimidade ativa para figurar na presente demanda, eis que o serviço não 

fora, por si, contratado. Desta feita, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Dispensado o 

reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento de custas e 

honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006148-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIMAR ADRIANO ROSA (REQUERENTE)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARA DE PINHO OLIVIERA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO DALLAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006148-14.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CLEIMAR ADRIANO ROSA 

REQUERIDO: AUTO POSTO DALLAS LTDA Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que se busca a condenação da reclamada em danos 

morais, bem como seja declarada a inexistência do débito, sob a alegação 

de que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por 

dívida que não lhe pertencia. A reclamada contestou a ação, aduzindo que 

foi realizado um acordo verbal com o autor, Nestor e a reclamada, no 

sentido de que o cheque em nome do autor seria entregue após a 

assinatura e pagamento integral de uma nota promissória por Nestor 

Miguel Jhonn, e somente após o pagamento integral da dívida o nome do 

requerente seria excluído dos cadastros de proteção ao crédito. Em 

audiência de instrução e julgamento foram inquiridos o autor e o preposto 

da requerida. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Em que pesem as 

alegações da parte reclamada de que o autor, a reclamada e Nestor Miguel 

Jhonn realizaram um acordo verbal, no sentido de que a baixa do nome do 

autor dos cadastros de inadimplentes, bem como a entrega do cheque em 

seu nome seriam realizadas após o pagamento integral da nota 

promissória assinada por Nestor Miguel junto ao Posto reclamado, fato é 

que a reclamada não trouxe qualquer prova de suas alegações, ônus que 

lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do NCPC, razão pela qual deve ser 

reconhecido como inexistente o débito discutido na inicial, o qual, inclusive, 

já foi objeto de pagamento por terceiro (Nestor Migue Jhonn), conforme 

reconhecido pelo requerido em contestação. Ademais, com a assinatura 

pelo devedor Nestor Miguel Jhonn da nota promissória, reconhecendo a 

dívida junto à reclamada, ocorreu a chamada novação, nos termos do art. 

360, do CC, substituindo-se o antigo devedor, razão pela qual não caberia 

a manutenção da cobrança em relação ao autor e, consequentemente, 

sua inscrição nos cadastros de inadimplentes. Quanto aos danos morais, 

constata-se que o nome do autor foi negativado em decorrência de débito 

indevido, consoante fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o 

entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE 

MORA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA 

JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - 

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição ou manutenção irregular em 

cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido 

e não carece de prova da sua existência. 2 – O montante fixado a título de 

danos morais deve servir para reparação do dano e repressão à conduta 

ilícita, razão por que a quantia estabelecida na sentença (R$ 4.000,00) 

deve ser majorada para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), visando 

atender a esses objetivos. 3 – Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, inclusive em se 

tratando de condenação por danos morais, conforme entendimento 

pacificado perante as Seções de Direito Civil do STJ (Rcl. 9658/SE, Rcl 

3.893/RJ e Rcl 6.111/GO). Nos termos da Súmula n. 362/STJ, “A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - 

Turma Recursal Única. RI 104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 

04/06/2013). Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no 

que tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. 

Deste modo, considerando a inexistência de comprovação de que os fatos 

teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o 

caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 

5.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para declarar a inexistência dos 

débitos discutidos na inicial, cobrados em face da reclamante, bem como 

CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, o 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (398, do CC). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente sentença para 

cumprimento. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO ARAUJO LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO DO PRADO (ADVOGADO(A))

BEATRIZ FERREIRA DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001339-15.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JANIO ARAUJO LIRA 

REQUERIDO: BEATRIZ FERREIRA DE MORAIS Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que o reclamante, sob a alegação de que vendeu à 

reclamada mudas de flores (rosa do deserto), encaminhando-as via 

CORREIOS, porém esta ficou insatisfeita com a qualidade do produto e 

realizou postagem nas redes sociais (Facebook), denegrindo a imagem do 

reclamante, motivando a restituição das mudas e devolução dos valores 

pagos. Porém, alega que sofreu danos morais e materiais. A reclamada, 

por sua vez, arguiu a incompetência territorial e, no mérito, a 

improcedência dos pedidos iniciais (Num. 5030385). Em audiência de 

instrução foi constatada a ausência de reclamada, apesar de intimada 

(Num. 13613764). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, inicialmente 

REJEITO a preliminar de incompetência territorial, visto que, nos termos do 

artigo 4º, III, da Lei 9.099/95, é competente o foro do autor ou do local do 

ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, 

exatamente o caso dos autos. No mais, DECRETO a REVELIA da 

reclamada, eis que não compareceu à audiência de instrução e 

julgamento, apesar de intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, 

reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até mesmo 

porque corroborados pelo arcabouço probatório produzido nos autos. 

Senão vejamos. É incontroversa a relação jurídica havida entre as partes, 

o distrato com a devolução dos valores, bem como o fato de a reclamada 

ter realizado postagem nas redes sociais acerca do recebimento de 

plantas doentes, adquiridas do autor, sendo necessária a aferição dos 

danos morais e materiais alegados, decorrentes de tais fatos. Quanto aos 

danos materiais, decorrentes da devolução das plantas em péssimo 

estado, verifica-se que a reclamada não contestou tal fato por ocasião da 

defesa apresentada em Num. 5030385, circunstância que, aliada à revelia, 

recomenda o acolhimento do pleito do autor. Ademais, é curioso que a 

reclamada não tenha encaminhado ao reclamante, durante as conversas 

via Messenger, as fotos de todas as plantas, na forma requerida pelo 

autor, a fim de que ele pudesse constatar o estado delas (Num. 1631485, 

1631505 e seguintes). De outro norte, as filmagens acostadas ao feito 

demonstram que as plantas foram objeto de mutilação (retirada dos 

enxertos), estando bastante desnutridas por ocasião da devolução (Num. 

1632920), corroborando os danos materiais alegados pelo reclamante, 

devendo, portanto, serem ressarcidos. Já no que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão. Isso 

porque, é consabido que o dano moral indenizável deve prover de conduta 

ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o 

que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de abalo 

psíquico duradouro. Transtornos do cotidiano inerentes à vida em 

sociedade não são ocorrências suficientes para a caracterização do 

dever de indenizar. Na hipótese dos autos, a reclamada apenas expôs 

sua insatisfação nas redes sociais com o produto que recebeu do 

reclamante, circunstância que não configura causa suficiente a impor ao 

reclamante intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, notadamente porque inexistem provas de 

desdobramentos mais gravosos, ônus que competia ao reclamante. Sobre 

o tema o TJMT não destoa: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK - 

POSTO DE COMBUSTÍVEL - RECLAMAÇÃO DE CONSUMIDOR - DANO 

MORAL NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - ART. 333, I , 

CPC/73 - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A publicação em rede social, a 

respeito da insatisfação do consumidor, não configura ato ilícito e muito 

menos gera de forma automática o alegado dano moral ao estabelecimento 

comercial, porquanto compete à parte autora a comprovação do fato 

constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/1973). Ausente 

demonstração de que a circunstância retratada tenha causado prejuízos 

ou abalo de ordem moral à parte autora, que ultrapassam meros 

dissabores da vida cotidiana, não há falar em indenização a esse título. 

(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado. Ap 70167/2016. Des. Guiomar 

Teodoro Borges, J. 22/06/2016, DJE 24/06/2016) Tecidas tais 

considerações, a parcial procedência é medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos 

materiais, o valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), os quais 

devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros 

legais, a partir da data do fato (Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001738-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (ADVOGADO(A))

ELIAS CICHOSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001738-73.2018.8.11.0040 Reclamante: ELIAS CICHOSKI Reclamado: 

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME Vistos etc. A 

parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005389-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE TUTU DE SOUZA (REQUERIDO)

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005389-50.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CELENE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: DONIZETE TUTU DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança em que a parte reclamante sustenta que adquiriu, para o 

reclamado, um aparelho celular, junto à empresa Romera, a prazo, para 

que o mesmo presenteasse sua neta, não tendo efetuado o pagamento 

das últimas prestações, que somam R$599,06. O reclamado apresentou 

contestação, aduzindo que jamais realizou qualquer tipo de aquisição em 

nome da requerente. Em audiência de instrução não foram inquiridas 

testemunhas. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando a inicial, 

verifica-se que a parte autora alega que efetuou a compra de um aparelho 

celular para o reclamado presentar sua neta, porém este não teria 

efetuado o pagamento das últimas parcelas, que somadas atingem o valor 

de R$599,06. Ocorre que não há nos autos qualquer comprovação do fato 

constitutivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 

373, I, do NCPC. Nos documentos juntados na inicial não consta qualquer 

assinatura do reclamado, bem como não foram produzidas provas em 

audiência, no sentido de que este fosse devedor da reclamante, pois 

sequer foram inquiridas testemunhas. Assim, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem 

custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. 

Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002665-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

HELIO SOUSA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM ADRIANO BACK (REQUERIDO)

FERNANDO ALVAIR HART (ADVOGADO(A))

Joao Maculan (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002665-73.2017.8.11.0040. REQUERENTE: HELIO SOUSA GUIMARAES 

REQUERIDO: WILLIAM ADRIANO BACK, JOAO MACULAN Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que a parte autora pugna pela condenação 

dos reclamados em danos morais e materiais, decorrentes de vícios no 

motor do veículo vendido pelo primeiro reclamado (William), cujo motor foi 

substituído pelo segundo reclamado (João). O reclamado Willian, em sede 

de contestação, rechaçou as alegações contidas na inicial, pugnando pela 

improcedência dos pedidos (Num. 11435993). O reclamado João não 

compareceu a audiência de conciliação, tampouco de instrução e 

julgamento, apesar de intimado (Num. 11438154 e 13871373). Reclamante 

e o primeiro reclamado pugnaram pela exclusão deste do polo passivo da 

ação (Num. 11540892). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, EXTINGO o processo, com relação ao reclamado William 

Adriano Back, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

VIII, do NCPC, consoante pedido de Num. 11540892, devendo ser 

procedidas as retificações pertinentes para a exclusão dele dos 

cadastros do presente feito. No mais, considerando a ausência do 

reclamado João às audiências designadas, apesar de intimado, decreto 

sua REVELIA, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, motivo pelo qual 

procedente a indenização correspondente aos gastos com o motor. Já no 

que tange ao dano moral pleiteado, entendo que não está caracterizado no 

caso em questão. Isso porque, é consabido que o dano moral indenizável 

deve prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade 

daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação 

vexatória ou de abalo psíquico duradouro, sendo que os fatos narrados 

não são ocorrências suficientes para a caracterização do dever de 

indenizar moralmente, notadamente porque o veículo indicado na inicial foi 

vendido a terceiros, cuja transferência de propriedade ocorreu em 

03/08/2017, estando, atualmente, totalmente regularizado junto ao DETRAN 

e em circulação (Num. 11435998). Tecidas tais considerações, a parcial 

procedência é medida que se impõe. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado JOÃO 

MACULAN a pagar ao reclamante, a título de danos materiais o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), os quais devem ser corrigidos monetariamente 

pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir da data do fato (Súmula 54 

do STJ). Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002777-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILZO HENRIQUE DE LARA (REQUERENTE)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JT DA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS DE PAULA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002777-76.2016.8.11.0040. REQUERENTE: NILZO HENRIQUE DE LARA 

REQUERIDO: JT DA COSTA & CIA LTDA - ME Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma do art. 40, da Lei n. 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e efeitos legais. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005057-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DAMIANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005057-83.2017.8.11.0040 Reclamante: ALEXANDRA DAMIANI 

Reclamado: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e 

outros (2) Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito 

em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das 

custas processuais, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 110378 Nr: 2596-63.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Vistos etc.

Diante da recusa de fl. 64v, bem como da apresentação da Defesa Prévia 

às fls. 47/50, designo audiência de instrução para o dia 30 de outubro de 

2018, às 13:30 horas.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se as partes, requisitem-se as testemunhas e réu, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 189188 Nr: 3606-06.2018.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO AGUIAR MORAIS, ADRIANO 

PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição pelo acusado José Raimundo Aguiar 

Morais às fls. 88/90, com parecer ministerial de fl. 93.

Diante do exposto, com base no art. 120 e parágrafos do Código de 

Processo Penal, acompanho o Parecer Ministerial de fls. 21/25, como 

razão de decidir, e DEFIRO o pedido de restituição do Bem Apreendido 

acima descrito.

Lavre-se o competente Termo de Restituição.

Declaro esta publicada com a entrega na Secretaria da 1ª Vara Criminal.

No mais, cumpra-se conforme as determinações à fl. 62.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 195462 Nr: 7080-82.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON DE FRANÇA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 64/65 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 25 

de novembro de 2018, às 17h30min.

Intime-se e requisite-se o acusado.

Ciência ao MP e a DPE.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 6.

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 189188 Nr: 3606-06.2018.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO AGUIAR MORAIS, ADRIANO 

PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE DEFESA PRELIMINAR 

NOS PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEU ASSISTIDO JOSÉ RAIMUNDO 

AGUIAR MORAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 123949 Nr: 1804-75.2015.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAHÃO MAMEDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REEDUCANDO DR. DANILO MILITÃO DE 

FREITAS, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SE MANIFESTE 

ACERCA DO CALCULO DE PENA DE FL. 318.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 185043 Nr: 907-42.2018.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSSON DOS SANTOS MADEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REEDUCANDO DR. CELIO REIS DE 

OLIVEIRA, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SE MANIFESTA 

ACERCA DO CALCULO DE PENA DE FL.80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 89433 Nr: 1021-88.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Vistos etc.

LUIZ ANTONIO ZANON foi denunciado como incurso nas sanções do 

artigo 12 da Lei 10.826/06 c.c. artigo 180, caput, do Código Penal.

Em audiência de fl. 168, o Ilustre Representante do Ministério Público 

ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, por 02 (dois) 

anos, nos termos do Artigo 89 da Lei 9099/95, que foi aceito pelo 

acusado.

Instado, o MP se manifestou pela certificação acerca do cumprimento 

integral das condições fixadas, fl. 206.

À fl. 207 foi devidamente certificado que o acusado cumpriu regularmente 

as condições impostas.

Pois Bem.

 Compulsando detidamente os autos, é possível verificar que o acusado 

cumpriu regularmente as condições impostas na fl. 168.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIZ ANTONIO 

ZANON, nos termos do § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Após, em nada sendo requerido, arquive-se estes autos, com as cautelas 

de estilo, após o trânsito em julgado.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o acusado na pessoa do Advogado.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 135084 Nr: 8004-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO SILVESTRE DELALIBERA NOGUEIRA, 

VARLEY SOMINE DA SILVA, EVERTON LUIZ DE SOUZA, CLAUDEIR 

CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT

 INTIMAR OS NOBRES ADVOGADOS DRS. CARLOS ALBERTO KOCH E 

DR. ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO, PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

APRESENTEM SEUS MEMORIAIS FINAS NOS PRESENTES AUTOS EM FACE 

DE SEUS ASSISTIDOS VARLEI SOMINE DA SILVA E EVERTON LIZ DE 

SOUZA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 196946 Nr: 7937-31.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO DR. KLEBER GIOVELLI, PARA 

QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APRESENTE A DEFESA PRÉVIA NOS 

PRESENTES AUTOS.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 120333 Nr: 1824-03.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Trata-se de embargos de declaração proposto pela defesa técnica do 

acusado (...)Por todo o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, 

e no mérito, DEIXO DE PROVÊ-LO.Intime-se. Ciência ao MPE.P.R.I.C., 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 24 

de agosto de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 175181 Nr: 6249-68.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, MARCIA RODRIGUES DE MELO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 21809/O, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Na forma do artigo 268 do CPP, em face do requerimento oral da 

ofendida e seu procurador, havendo ciência e anuência do MPE, DEFIRO a 

habilitação nos autos do ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, para tanto, ANOTE 

na CAPA dos AUTOS e no sistema APOLO para futuras intimações.

4- Apense os presentes autos aos autos de medidas protetivas de código 

167484.

5- Homologo desistencia testemunhal supra.

6- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

7- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

8- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 13:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 147816 Nr: 2877-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Vistas ao MPE.

4- Defiro pedido da defesa, para tanto, abro prazo de 05 (cinco) dias para 

a juntada de substabelecimento.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 14:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 176688 Nr: 7031-75.2017.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUCIANO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que remeto o presente para INTIMAÇÃO da parte 

requerente a fim de fornecer os dados bancários e CPF para posterior 

restituição de valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 57728 Nr: 1435-57.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLAUDINEZ BATISTA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/O

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Vistas dos autos ao MPE.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 11:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118251 Nr: 8240-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SUELI PEREIRA DOS REIS, 

THAISA PEREIRA DOS REIS BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24102-B/PR, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:73787/RS, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15464 Nr: 1501-07.2001.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: P. B. SILVA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, EULIENE 

ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre o laudo, sendo que eventual irresignação deverá se ater sobre a 

retificação do laudo frente ao que ora fora decidido, valendo o silêncio 

como concordância.No tocante à execução da parcela incontroversa, à fl. 

2.224, a parte demandada fez constar que:(...)” Ainda, à fl. 2.224-verso, 

assinalou que:(...)Com efeito, não se pode dizer que o valor apresentado é 

incontroverso na medida em que apenas sucessivamente fora apontado o 

aludido montante. A incontrovérsia somente se verifica quando a parte 

assume que deve determinada quantia e ponto. Esse nem de longe é o 

caso. Em resumo, é pressuposto do valor incontroverso que não haja 

discordância entre credor e devedor e, como visto, como primeira linha de 

argumento, a parte demandada sequer admite dever a quantia na qual se 

baseia a parte autora para pedir a execução imediata. No vertente feito, 

apenas se superada definitivamente a questão da aplicação do princípio 

da incongruência, é que poderia ser devido o montante acima apontado. 

Na ótica da parte demandada, então, sequer seria possível ultrapassar o 

valor indicado na inicial.Depois, os reparos no laudo pericial não se 

apresentaram de grande vulto, de modo que o valor final devido, salvo 

modificação da decisão ora lançada, será logo mais conhecido.Posto isso, 

INDEFIRO o pedido para a execução imediata do valor de R$ 

5.742.796,97.Em outro turno, no tocante ao pleito para se aplicar a pena 

de litigância de má-fé, não se pode dizer que a irresignação da 

demandada é absolutamente desarrazoada, mesmo porque fora acolhida 

em parte. A verdade é que o cálculo realmente apresenta-se complexo, 

exige significativa carga cognitiva e, dentro desse quadrante, não se pode 

retirar da parte demandada a prerrogativa de discutir os seus termos, 

como realizado.De toda sorte, como visto, fora acolhido parcialmente, de 

modo que não se pode dizer que se trata de litigante ímprobo.Posto isso, 

INDEFIRO o pedido para a aplicação da litigância de má-fé.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209503 Nr: 1635-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON SEVERINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225223 Nr: 14456-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SIQUEIRA

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

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fls. 

205, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim 

de intimar o advogado da parte interessada, Dr. Franco Ariel Bizarello dos 

Santos e da parte demandada para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre o conteúdo da petição e documentos de fls. 196/204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287701 Nr: 15365-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GODOY MAGALHÃES 

- OAB:234.123/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o Banco impugnante para, no prazo de 05 dias, recolher as 

custas, como apontado à fl. 49.

Uma vez recolhidas, independentemente de novo despacho, INTIME-SE o 

devedor para se manifestar sobre a impugnação no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para emitir parecer no prazo de 5 

(cinco) dias.

Por fim, CONCLUSOS.

No mais, RETIFIQUE a autuação e distribuição para que o feito tramite como 

incidente de impugnação de crédito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285346 Nr: 13335-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o Banco impugnante para, no prazo de 05 dias, recolher as 

custas do distribuidor, como apontado à fl. 95.

Uma vez recolhidas, independentemente de novo despacho, INTIME-SE o 

devedor para se manifestar sobre a impugnação no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para emitir parecer no prazo de 5 

(cinco) dias.

Por fim, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285175 Nr: 13217-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o Banco impugnante para, no prazo de 05 dias, recolher as 

custas do distribuidor, como apontado à fl. 86.

Uma vez recolhidas, independentemente de novo despacho, INTIME-SE o 

devedor para se manifestar sobre a impugnação no prazo de 05 (cinco) 

dias.
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Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para emitir parecer no prazo de 5 

(cinco) dias.

Por fim, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270804 Nr: 1832-90.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como já determinado à fl. 109, INTIME-SE DERRADEIRAMENTE a sociedade 

empresária recuperanda para que manifeste, no prazo de 10 dias, sobre o 

quanto alegado às fls. 57-verso/58 pelo Administrador Judicial, ou seja: 

sobre a alienação de ativo imobiliário.

Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para que, no prazo de 10 dias, 

também se manifeste sobre o que fora apresentado pela sociedade 

empresária recuperanda.

Por fim, AO MPE.

A Secretaria de Vara deverá certificar da publicação do vertente ato 

judicial no DJE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264246 Nr: 27860-32.2017.811.0055

 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: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, N. B. DIAVAN & CIA LTDA-EPP, AGROCAT DISTRIBUIDORA DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA 

S/A, OXIQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:MT20495/A, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:6218-MT, 

AURELIANO MONTEIRO NETO - OAB:OAB/SP 31.142, BRUNA ALVES - 

OAB:OAB/SP 381.481, CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:OAB/SP 183.536, EDUARDO SILVA GATTI - 

OAB:234531, FERNANDO CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/SP 80.833, 

FERNANDO CORREA DOS SANTOS - OAB:35711/PR, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JAIRO ENRICO KATSUDA DE 

LUCA - OAB:OAB/SP 380.300, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, LUCIANO 

DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, MATHEUS DANIEL XAVIER - OAB:OAB/SP 

363.013, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, OLGA GITTI LOUREIRO - 

OAB:OAB/SP 109.539, PABLO DOTTO - OAB:OAB/SP 147.434, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22.135-B, RENATA FERREIRA DE 

FREITAS ALVARENGA - OAB:OAB/SP 344.585, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087/O, SAMUEL FRANCO DALIA NETO - OAB:6275/MT, SILVIA 

BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10.819, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT, VIRGINIA CHINELATO - OAB:OAB/MT Nº24.047, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VII-) INTIMEM-SE os credores, como já expressamente determinado na 

decisão de fls. 740/745 e no próprio incidente, acerca de que os relatórios 

mensais estão sendo juntados em incidente que tramita em apenso (Autos 

n. 1832-90.2018.811.0055 (Código Apolo n. 270804).VIII-) ANOTE-SE 

como requerido à fl. 1.119.IX-) Em arremate, diante do agravo de 

instrumento comunicado às fls. 1.130/1.144, MANTENHO a decisão 

recorrida pelos seus próprios fundamentos. X-) INTIME-SE o Administrador 

Judicial para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre a petição de fls. 

1.202/1.206, mormente sobre os esclarecimentos solicitados. Após, 

INTIME-SE o Banco Santander S/A para, no prazo de 10 dias, manifestar 

sobre o quanto esclarecido pelo Administrador Judicial. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153652 Nr: 2314-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT, SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT 

Nº 6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 11210-A

 Vistos.

Pela petição de fl. 877, a parte demandada pede a devolução do imóvel 

após os tratos finais, pois precisaria realizar os procedimentos em relação 

à presença das soqueiras após a colheita do algodão.

Às fls. 896/896-verso, a parte autora manifesta pelo indeferimento, bem 

como que seja estabelecida, como data final para a desocupação, 

15/09/2018.

Pois bem.

Para se evitar repetir fundamentos já exaustivamente lançados nos autos, 

em mais de um momento, como se colhe da decisão de fls. 860/866, 

apenas será cumprido o acórdão, assim como determinado.

 O fato jurídico incrustado na petição de fl. 877 não é novo, remonta 

novembro de 2017, de modo que, se a parte entendia necessária a dilação 

do prazo para entregar o imóvel, deveria ter pleiteado no Juízo “ad quem”, 

onde a discussão estava sendo travada.

 Por outro lado, definir uma data precisa, sem levar em consideração a 

efetiva colheita da safrinha, também se choca com o acórdão de fls. 

833/837-verso, mesmo porque, como se vê às fls. 899/900, salvo melhor 

Juízo, assim que concretizada a colheita, a ordem de reintegração de 

posse deverá ser cumprida integralmente.

Posto isso, INDEFIRO os pleitos de fl. 877 e de fls. 896/896-verso.

Por fim, diante da comunicação de interposição de agravo de instrumento 

(fls. 881/893-verso), MANTENHO a decisão recorrida pelos seus próprios 

fundamentos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270294 Nr: 1374-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT Nº 6177, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681e 11210-A

 Posto isso, INDEFIRO o pleito de fls. 1.345/1.356. No que tange à 

manifestação de fls. 1.365/1.365-verso, que informa o desinteresse da 

parte embargante na venda da soja, bem como informa a dilação de prazo 

para o armazenamento, como já assinalado às fls. 1.199/1.200, fora 

apenas facultada a venda em conjunto, sendo certo que, se isso não 

ocorrer, conforme decisão de fls. 1.142/1.142-verso, a soja deverá 
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permanecer armazenada. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101328 Nr: 246-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE, GRAOPLAST 

INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fls. 

275/275-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados das partes acerca da lavratura 

do Termo de Penhora e Depósito do bem indicado nos autos, com o que a 

parte executada Geraldo Demetrio Faccio foi nomeado depositário fiel.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206934 Nr: 20519-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO 

- OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Maria Eduarda Soares 

Ascari e Matheus Evaandro Soares Ascari, representados por sua 

genitora Katiuscia Soares Ferreira, em desfavor de Douglas José Ascari, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Considerando a possibilidade de fusão dos dois procedimentos no mesmo 

feito (art. 523 e art. 528), e, estando, a princípio preenchidos os requisitos 

legais (arts. 789 e 798 do CPC), DEFIRO o prosseguimento da pretensão 

executória.

I - Com relação às parcelas vencidas em março/abril/maio/2018, INTIME-SE 

a parte executada para que em 03 (três) dias efetue o pagamento na 

importância de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da exequente ou, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 

de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil 

por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como considerando que houve pedido de 

decreto de prisão civil, abro vista ao Ministério Público.

II – Outrossim, havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte 

credora certidão comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins 

de averbação junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, 

caput). Em efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao 

Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

III - INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu procurador, para pagar em 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da 

total do débito, acrescido de custas e, também de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).

IV - Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção 

e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.

V - Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-SE os bens 

indicados (CPC, art. 524, VII).

VI - Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525).

 VII - Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.

VIII - Realizadas a penhora e a avaliação iniciará a fase de expropriação 

(CPC, art. 685, parágrafo único).

Proceda-se com a conversão do feito para cumprimento de sentença.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166647 Nr: 6285-70.2014.811.0055

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

 PARTE AUTORA: ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAPD, JHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a advogada da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão negativa de fl. 105, requerendo o que for de 

direito.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282814 Nr: 11324-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDOS, EGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.62, que nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276521 Nr: 6121-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVSD, KOPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA 

- OAB:20018/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 23/24, que designo o dia 

24/09/2018 às 13:30h, para audiência de tentativa de conciliação a ser 

realizada na sala de audiências do Juízo da Segunda Vara Cível.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274753 Nr: 4789-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMADS, IABM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 21/22 e 35, que designo o dia 

23/11/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286892 Nr: 14700-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA GILVANIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 21, que designo o dia 

23/11/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 221169 Nr: 11026-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDA LAURENTINO DA SILVA, JUAREZ 

LAURENTINO DA SILVA, JOEL LAURENTINO DA SILVA, JENARIO 

LAURENTINO DA SILVA, JENE LAURENTINO DA SILVA FEITOSA, GENÉSIO 

LAURENTINO DA SILVA, GENIVAL LAURENTINO DA SILVA, SILVANA DE 

ARAUJO DA SILVA, ESPOLIO DE RONALDO LAURENTINO DA SILVA, 

ACLDS, GCALDS, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE LAURENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150485 Nr: 10556-93.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ALVES DE JESUS SILVA, CLEBIO CARLOS DA 

SILVA, VANILDA MARIA DA SILVA, MARLENE ALVES DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FELICIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, CAROLLINE MADALENA DA SILVA 

ROCHA - OAB:39.229, THAWANE LARISSA SILVA - OAB:41.795, 

UEBERSON BARROS DOS ANJOS - OAB:30.714, VILSON SOARES 

FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a inventariante intimada pessoalmente, manteve-se 

inerte, bem como seus procuradores, determino sejam intimados 

pessoalmente todos os herdeiros e todos os procuradores, via DJe, para 

no prazo de 30 (trinta) dias, manifestarem interesse no prosseguimento do 

feito, juntando os documentos conforme determinado às fl. 134, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131537 Nr: 1277-20.2011.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BLANCO GONSALES FILHO, MARCO 

ANTONIO BLANCO GONSALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO BLANCO GONSALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, insta consignar que o presente processo tramita desde o ano 

de 2011, tratando-se de Meta 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, motivo pelo qual se mostra imprescindível que o inventariante 

promova as diligências necessárias com o fito de alcançar o escopo da 

ação em apreço.

Posto isso, intime-se o inventariante pessoalmente bem como todos os 

herdeiros e seus procuradores, para no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, juntando os 

documentos conforme determinado às fl. 94, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 10506 Nr: 895-13.2000.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIM, RAM, RMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, Julierme Romero - OAB:6240/MT, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório retro, CONCEDO o prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275244 Nr: 5157-73.2018.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDO, EBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando os autos constatei que não há petição a ser 

juntada, de forma que decorreu o prazo sem que, não obstante 

devidamente initmado (fl. 22), o executado comprovasse o pagamento do 

débito ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo.

 Certifico ainda, que procedo a intimação da parte autora para, querendo, 

manifestar o que for de direito no prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez
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Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282776 Nr: 11288-64.2018.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRM, ARM, AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que a justificativa retro, apresentada pela executada é 

tempestiva, desta forma, nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n.º 056/2007-CGJ – item 9.1.1, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte exequente a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 154690 Nr: 3308-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDST, LDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, VALNETE DALLA BONA - OAB:OAB/MT 22482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 Vistos.

Em análise detida da certidão retro e considerando a indisponibilidade do 

sistema BNMP 2.0 – Banco Nacional de Mandado de Prisão, a sentença 

proferida à fl. 200 deverá servir como alvará de soltura do executado 

Arlex Sandro Teixeira, inscrito no CPF nº 880.290501-00 e RG n° 

1283290-1, devendo o mesmo ser posto em liberdade, desde que não se 

encontre preso por outro motivo.

No mais, persiste a sentença tal como lançada.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 154690 Nr: 3308-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDST, LDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, VALNETE DALLA BONA - OAB:OAB/MT 22482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo às fls. 

173/174, pugnando pela homologação do referido acordo, e, por 

consequência, a expedição do competente alvará de soltura do 

executado.

 Assim, considerando que as partes entabularam acordo (fls. 173/174), a 

homologação é medida que se impõe.

 Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 173/174, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

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

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

Expeça-se o competente alvará de soltura do executado Arlex Sandro 

Teixeira, inscrito no CPF nº 880.290501-00 e RG n° 1283290-1, devendo o 

mesmo ser posto em liberdade, desde que não se encontre preso por 

outro motivo.

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o levantamento de 

qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, após as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278225 Nr: 7601-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta e, em consonância com 

o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a presente representação para 

efeito de aplicar ao Representado:- Leandro do Vale Viana, vulgo 

“Neguinho”, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido em Campo 

Novo do Parecis/MT, em 22/08/2000, filho de Marinaldo de Souza Viana e 

Maria Aparecida Pereira, residente na Rua Porto Alegre, nº 768-W, Bairro 

Dona Júlia, neste município e comarca de Tangará da Serra/MTA medida 

socioeducativa de internação, prevista no artigo 112, inciso VI, c/c art. 

122, inciso I, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, por prazo 

indeterminado, devendo a mesma ser cumprida em local adequado, 

respeitando o disposto no art. 123 do ECA.Como a medida de internação 

não comporta prazo determinado, deverá sua manutenção ser reavaliada, 

mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses (art. 121, 

§ 2º, ECA).Consignando-se que em nenhuma hipótese o período máximo 

de internação excederá a três anos (art. 121, § 3º, ECA).E, atingido o limite 

estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, 

colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida (art. 121, § 

4º, ECA).A liberdade será compulsória aos vinte e um anos de idade (art. 

121, § 5º, ECA).Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de 

autorização judicial, ouvido o Ministério Público (art. 121, § 6º, 

ECA).Oficie-se com urgência à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos do Estado de Mato Grosso (SEJUDH-MT), solicitando vaga para 

a internação definitiva do representado, conforme dispõe o art. 868 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – CNGC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, com a certificação 

devida, determino as baixas e comunicações de estilo, devendo-se formar 

o feito de execução de medida socioeducativa, em conformidade com o 

art. 39 e demais aplicáveis na espécie todos da novel Lei do SINASE (Lei 

nº. 12.594/2012). Expeça-se o necessário.Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288053 Nr: 15593-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMC, SMPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ARAUJO - 

OAB:161.800/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...Desse modo, num juízo de cognição sumária entendo que a 

quantia equivalente de 53% do salário mínimo vigente ao filho menor, a 

princípio, é que melhor atende ao trinômio proporcionalidade, necessidade 

e possibilidade.Posto isso:I. RECEBO a petição inicial uma vez que 

preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.II. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita.III. PROCESSE-SE em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. 

II).IV. ARBITRO alimentos provisórios em favor da criança Miguel Medeiros 

Cunha, equivalentes a 53% do salário mínimo vigente, no momento 

perfazendo o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos 

no dia 20 de cada mês subsequente, devendo ser procedido o depósito na 

conta bancária indicada à fl. 10, de titularidade da requerente,.V. 

DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI - 

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 
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conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do 

requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º, do CPC).VII - Caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288193 Nr: 15691-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JF, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 19, que designo o dia 

26/11/2018 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288479 Nr: 15911-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGBC, MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 23, que designo o dia 

26/11/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288789 Nr: 16110-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALDAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARCELO RIBEIRO DE 

NOVAES - OAB:70.576/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 30, que designo o dia 

26/11/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288053 Nr: 15593-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMC, SMPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ARAUJO - 

OAB:161.800/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 22/24, que designo o dia 

26/11/2018 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286543 Nr: 14362-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caio Acácio Ribeiro, ante a ausência dos requisitos ensejadores da tutela 

de urgência previstos no art. 300 do CPC.II) DESIGNE-SE data com a 

máxima urgência para realização de coleta de material genético, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.III) E 

considerando que a requerida se encontra institucionalizada na Casa do 

Adolescente e o poder familiar da genitora Eliane Acácio Ribeiro se 

encontra suspenso, CITE-SE a requerida Raísa Acácio Ribeiro, na pessoa 

da coordenadora da Casa do Adolescente, para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, com as advertências 

dos artigos. 334 e 344 do Código de Processo Civil. Após apresentada 

contestação, havendo preliminares ou documentos novos, vistas à parte 

autora para apresentar impugnação.Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173311 Nr: 14980-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MOTA VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 

15 (quinze) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.085,14 (mil e oitenta e cinco reais e quatorze centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 521,87 (quinhentos e vinte e um 

reais e oitenta e sete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

563,27 (quinhentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 209 de 779



fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173311 Nr: 14980-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MOTA VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262699 Nr: 26724-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 Autos nº: 262699.

Natureza: Embargos de terceiro.

Embargante: Nair de Oliveira Gonçalves.

Embargado: Banco do Brasil S/A e outro.

Vistos,

Trata-se de embargos de terceiro ajuizado por Nair de Oliveira Gonçalves 

em face de Banco do Brasil S/A e Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste, 

todos qualificados.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 61/62, entabularam 

um acordo e requereram a sua homologação.

É o breve relatório.

 D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Custas e honorários na forma acordada.

Por fim, confirmo a liminar outrora concedida, devendo, agora, ser 

realizada a baixa da restrição de transferência junto ao sistema RENAJUD 

do veículo constrito.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287545 Nr: 15248-28.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR SABEDOPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 287545.

 Vistos,

 Inicialmente, concedo ao Requerente os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Ademais, trata-se da primeira fase da ação de exigir contas, respaldada 

pelo art. 550 do Código de Processo Civil, tendo a parte Requerente 

especificado as razões pela qual exige contas, bem como apresentado 

alguns documentos comprobatórios da relação estabelecida com a parte 

Requerida.

Isto posto, cite-se a parte Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, preste contas ou ofereça contestação, na modalidade do art. 550, do 

CPC.

Prestadas as contas ou oferecida a contestação, intime-se a parte 

Requerente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro nos 

§§ 2º e 3º do art. 550, do CPC.

No mais, deixo consignado desde já, que na hipótese de ser requerida a 

exibição de extratos bancários/microfilmagem, deverá a parte Requerente 

arcar com os custos de tal serviço.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162071 Nr: 13152-16.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO ZEZOKAECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 162071.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que o executado não foi intimado para 

cumprir a sentença, razão pela qual, torno sem efeito a certidão de fls. 71.

Determino a intimação do executado na forma prevista no art. 513, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, nos 

termos da decisão de fls. 67.

Após a regular intimação do executado analisarei o pedido de fls. 69.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286450 Nr: 14240-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEVERTON RAMOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 286450.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 

notificação com AR (fls. 26-Vº/).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá a devedora fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 

3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139495 Nr: 9976-97.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidio Domingos de Souza, MARIA DA PENHA 

RODRIGUES, ARI GONÇALVES DE AZEVEDO, SEBASTIANA GOMES DE 

AZEVEDO

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

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443, EMANOEL GOMES DE SOUSA - OAB:OAB/MT 18303-0, 

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11132/MT

 Autos nº. 139495.

Vistos,

Inicialmente, considerando que a parte exequente informou que irá 

prosseguir com a presente ação, defiro a sucessão processual de Ari 

Gonçalves de Oliveira, por seu espólio, representado pela inventariante 

Sebastiana Gomes de Azevedo, devendo ser retificado o polo passivo da 

ação.

Intime-se novamente o advogado Emanoel Gomes de Souza para, no 

prazo de 15 dias, juntar o instrumento de procuração conferido pelo 

espólio de Ari Gonçalves de Oliveira.

Intime-se o espólio de Ari Gonçalves de Oliveira acerca da petição de fls. 

242, em que a parte exequente informa que para eventual acordo, deverá 

entrar em contato com o telefone (41) 3024-2738.

Quanto ao pedido de penhora on line de fls. 245, para que possa ser 

analisado, faz-se necessário que a parte exequente informe o CPF correto 

das executadas Maria da Penha Rodrigues e Sebastiana Gomes de 

Azevedo.

 Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, 

informe o CPF correto das executadas Maria da Penha Rodrigues e 

Sebastiana Gomes de Azevedo, bem como para que, no mesmo prazo, 

informe quanto à manutenção da penhora dos imóveis, requerendo o que 

de direito.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131492 Nr: 1222-69.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO LOURENÇO KARLINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTAO DE CREDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº: 131492.

 Vistos,

Intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca da proposta de 

acordo às fls. 372, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282923 Nr: 11462-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Roberto de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 282923.

 Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
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 Requerido: Claudio Roberto de Mello.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 26 de junho de 2018 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Claudio Roberto de 

Mello, ambos qualificados na exordial.

 Às fls. 28 a parte autora pugnou pela desistência da ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 A desistência unilateral da ação é facultada pelo art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, uma vez que se trata de direito subjetivo do 

autor quando ainda não regularizada a relação processual com a citação 

do réu.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Proceda-se a baixa das constrições, se houver.

Custas, se houver, pela parte autora.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161467 Nr: 12108-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK PRIEGNITZ ME, PATRICK PRIEGNITZ, 

MICHELLE VILAS BOAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 161467.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que já foram realizadas várias tentativas 

de citação pessoal da parte requerida, todas infrutíferas (fls. 33, fls. 43, 

fls. 76, fls. 99, fls. 103 e fls. 126) mesmo após a busca de seu endereço 

junto ao sistema Bacenjud.

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal da parte requerida, razão pela qual determino sua citação por 

edital, pelo prazo de 30 dias, advertindo-a que caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254837 Nr: 20552-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a informação apresentada pela Diretoria do Foro 

em fl. 40, intimo o requerente para trazer aos autos a guia de 

complementação devidamente paga à oficiala de justiça, no prazo de 5 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246785 Nr: 14249-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MARQUES ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Autos nº: 246785.

Natureza: Embargos de Terceiro.

Embargante: Wilson Marques Roque.

 Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sudoeste de Mato Grosso.

Vistos,

 Trata-se de embargos de terceiro promovido por Wilson Marques Roque 

em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sudoeste de Mato Grosso, ambos qualificados.

 Prolatada sentença, às fls. 48/49, a parte Embargada comprovou o 

pagamento voluntário do débito às fls. 51/52.

 Às fls. 56 a parte Exequente pugnou pela expedição de alvará para 

levantamento do valor.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

mediante a expedição de alvará em favor do credor/embargante ou de seu 

procurador, a ser depositado na conta bancária indicada às fls. 56.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150525 Nr: 10598-45.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARQUES ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 Autos nº: 150525.
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 Vistos,

 Devidamente intimada a parte Exequente para indicar novo bem à 

penhora, permaneceu a mesma inerte, conforme certidão de fls. 215.

Deste modo, determino a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148801 Nr: 8722-55.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 148801.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que as tentativas de citação da parte 

Executada restaram todas infrutíferas (fls. 62, 94, 105 e 137), mesmo 

após busca de seu endereço junto ao sistema BACENJUD e expedição de 

carta precatória.

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal da Executada, razão pela qual determino sua citação por edital, 

pelo prazo de 30 dias, advertindo-o que caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105645 Nr: 4403-83.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALBERTO GRAUNKE, FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MARCOS ANTONIO PEREIRA COSTA - OAB:OAB/RJ 

52.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Autos nº. 105645.

Vistos,

Compulsando aos autos verifico que não há cálculos periciais a serem 

homologados, motivo pelo qual não prospera o petitório de fls. 282.

Assim sendo, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito, nos termos da decisão de fls. 274.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116399 Nr: 6500-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELISSIMA COMERCIO DE VESTUÁRIO E 

ACESSÓRIOS LTDA-ME, SELMA MARIA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 116399.

 Vistos,

 Indefiro o petitório de fls. 137, posto que referidas providências já foram 

adotadas.

Ademais, verifico ainda que a parte Exequente permaneceu inerte, sem 

adotar as medidas necessárias para penhora e avaliação dos veículos 

encontrados via RENAJUD.

Isto posto, determino a suspensão da execução por 01 ano, na forma do 

art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285740 Nr: 13634-85.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERRARINI, ELIANE APARECIDA STEIGER 

FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AGUINALDO BALCONI, JOVITA 

FERREIRA BALCONI, ROBERLEI BRAZ BALCONI, AGUINALDO JOSE 

BALCONI, LEANDRO FERREIRA BALCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285740.

 Vistos,

 Processo despachado com atraso em razão do acúmulo de trabalho, 

sendo certo que estou atuando cumulativamente na 4ª Vara desta 

Comarca por força do Provimento 05/2018-CM.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte autora pretende ter 

escriturado em seu nome o bem descrito às fls. 33, o qual lhe foi vendido 

pela Sra. Evanete, nos termos do contrato de fls. 43/44.

É o necessário à análise e decisão.

 Analisando a inicial, verifico que algumas falhas precisam ser corrigidas.

Em primeiro lugar, entendo que a parte autora deve juntar cópia do 

contrato assinado pelo Sr. Aguinaldo Balconi, isso porque apenas seu 

filho firmou o documento de fls. 34/35 na qualidade de testemunha.

Caso não tenha sido o próprio vendedor quem tenha assinado o contrato, 

deverá ser juntada cópia da procuração que dava poderes para o filho 

representa-lo, tal como escrito no instrumento.

Não tendo a parte autora condição de satisfazer estas exigências, penso 

que a saída será requerer a abertura de inventário do bem eventualmente 

sonegado (isso caso já se tenha inventariado os eventuais outros bens – 

existe inclusive a possibilidade de se fazer o inventário extrajudicialmente) 

ou ajuizar ação de usucapião, não sendo possível promover a presente 

ação sem que se tenha o contrato de compra e venda devidamente 

assinado pelas partes, eis que se trata de documento indispensável à 

propositura da ação.

Caso persista a parte autora com interesse nesta ação e satisfaça a 

exigência acima, deverá ser também corrigido o polo passivo da demanda, 

isso porque o processo deve ser movido em face do espólio ou em face 

dos herdeiros, nunca contra todos em litisconsórcio. Se o inventário já foi 
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aberto e encerrado, os legitimados são os herdeiros. Se pendente de 

homologação o inventário, a ação deve ser movida contra o espólio.

Por fim, compulsando aos autos, verifico que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, que deve obedecer 

ao valor da venda do imóvel.

Ante o exposto, determino a intimação da parte Requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial para corrigir as falhas acima 

apontadas, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo 

único, do CPC).

Após, conclusos.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 31 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 235959 Nr: 2525-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCAFÉ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:OAB/SP 335.279

 Autos nº. 235959.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 153, intime-se a parte exequente para que seja 

realizada a atualização do débito, bem como inclua a multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% fixados pela decisão de fls. 151.

 Feito isto, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288690 Nr: 16058-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÍMIA ACOSTA VERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA ALVES MARTINS, JOSE CARLOS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 21332, Valdomiro Antonio da Silva - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288690.

 Vistos,

 Considerando a qualificação profissional da parte autora, qual seja 

“comerciante”, bem como observando o documento de fls. 14, em que 

possível averiguar o elevado valor da fatura de energia, faculto a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o estado de 

hipossuficiência, juntando aos autos declaração de Imposto de Renda (IR) 

ou outro documento idôneo para tanto, conforme preleciona o art. 99, § 2º, 

do CPC, podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais, comprovando 

o pagamento, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263215 Nr: 27127-66.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR HELENA BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 263215.

 Natureza: Ação de Rescisão de Contrato.

 Requerente: Loteamento Tarumã II Ltda.

 Requerido: Elenir Helena Batista da Silva.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada em 27 de outubro de 2017 por Loteamento 

Tarumã II Ltda em face de Elenir Helena Batista da Silva, ambos já 

qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que firmou com a requerida, em 28 de 

agosto de 2013, um contrato de compra e venda a prestação de bem 

imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, tendo como objeto um 

imóvel identificado como Lote 10, Quadra 06, Rua 90 do Loteamento 

Tarumã II, em Tangará da Serra – MT, pelo valor total de R$ 33.314,19 com 

pagamento de R$ 12.265,59 de entrada e o restante divididos em 60 

parcelas mensais de R$ 350,81.

 Seguiu narrando que a parte requerida somente efetuou o pagamento da 

entrada, estando inadimplente desde outubro de 2013 em relação às 

parcelas mensais, bem como da obrigação tributária do IPTU e Taxa de 

conservação.

 Por conta disso, pugnou pela rescisão do contrato, a reintegração na 

posse do imóvel, além da condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização a título de fruição e do IPTU e Taxa de conservação 

atrasados.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 21/97.

 A inicial foi recebida às fls. 98, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação.

 A parte requerida foi citada às fls. 91.

 Às fls. 104 a conciliação restou infrutífera.

 Às fls. 106 a parte autora pugnou pela decretação da revelia e o 

julgamento antecipado da lide.

 Às fls. 107 foi certificado o decurso de prazo para a parte requerida 

apresentar contestação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida, apesar de pessoalmente citada não 

contestou o pedido inicial, com fundamento no art. 344 do Código de 

Processo Civil, decreto sua revelia.

 Com efeito, diante da revelia da parte requerida e considerando que os 

elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram 

coligidos aos autos, sendo desnecessária a realização de outras provas, 

conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, conforme autoriza o 

art. 355, II, do Código de Processo Civil, expondo as razões de meu 

convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 Ressalto que, muito embora tenha sido decretada a revelia da parte 

requerida, a presunção de veracidade prevista do art. 344 do Código de 

Processo Civil não é absoluta e tampouco leva à procedência automática 

dos pleitos formulados, sendo necessária a comprovação da existência 

dos fatos alegados e não contestados para que haja a procedência do 

pedido.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora pretende com o 

ajuizamento da presente demanda a rescisão do contrato de compra e 

venda a prestação de bem imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, 

tendo como objeto um imóvel identificado como Lote 10, Quadra 06, Rua 90 

do Loteamento Tarumã II, em Tangará da Serra – MT.

Diante disso, embora a relação jurídica travada entre as partes deva ser 

regida pela Lei nº 9.514/97, a qual prevê que na hipótese de inadimplência 

do fiduciante deverá ser realizado leilão do bem para quitação do débito, 

verifico que no caso dos autos a existência de alienação fiduciária não 

representa óbice ao pedido de rescisão do contrato, tendo em vista que a 

credora fiduciária é a própria vendedora da unidade imobiliária. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Rescisão. 

Alienação fiduciária do imóvel que não obsta a rescisão do contrato. 

Credora fiduciária que se confunde com a vendedora, vinculando as duas 

obrigações. Atraso na conclusão das obras de infraestrutura. Contrato 

regido pela Lei nº 6.766/79. Prazo de 3 anos concedido pela Prefeitura não 
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cumpr ido .  ( . . . )  Recurso  parc ia lmente  p rov ido .  (TJSP; 

Apelação1004004-17.2016.8.26.0127; Relator (a): Fernanda Gomes 

Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Carapicuíba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2017; Data de 

Registro: 04/08/2017) (Original sem grifo)

 Nessa esteira, verifico que restou comprovado nos autos a contratação 

entre as partes, através do contrato de compra e venda (fls. 39/55) e a 

inadimplência da parte requerida em relação às parcelas mensais por meio 

dos comunicados (fls. 71/90) e da notificação extrajudicial (fls. 91/93).

Destaco, outrossim, que cabia à parte requerida a prova dos direitos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, nos 

termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

ônus do qual a requerida não desincumbiu, pois sequer contestou a ação.

 Assim, não resta outra alternativa que não seja o acolhimento do pedido 

formulado na inicial para que seja declarado rescindido o contrato 

celebrado entre as partes e consequentemente a reintegração da parte 

autora na posse do imóvel objeto do contrato.

 Resolvido o contrato, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, 

vale dizer, ao estado em que se encontravam anteriormente à 

contratação, devendo a parte autora restituir à parte requerida a parcela 

da entrada no valor de R$ 12.265,59.

 Quanto ao pedido de indenização a título de fruição, embora a parte 

autora tenha fundamentado o seu pedido nas perdas e danos em razão do 

período em que a parte requerida permaneceu na posse do imóvel, 

entendo que o seu acolhimento se justifica em virtude da rescisão do 

contrato por culpa da requerida que deixou de efetuar o pagamento das 

parcelas pactuadas, tornando possível a retenção de percentual dos 

valores pagos como forma de indenizar o vendedor pelos prejuízos 

suportados.

 Isso porque, não se justifica a condenação da parte requerida à 

indenização por fruição em razão do período em que permaneceu na 

posse do imóvel, uma vez que o objeto do contrato se trata de lote sem 

qualquer benfeitoria. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO. Ação 

de rescisão contratual. Sentença de procedência parcial. Rescisão do 

compromisso de compra e venda. Determinação para que o autor restitua 

o imóvel, no prazo de quinze dias contado da sentença, sob pena de 

pagamento de indenização pela fruição do bem, no importe de 0,5% ao 

mês, ou fração de mês, do preço ajustado. Determinação de restituição de 

90% das quantias pagas. Inconformismo da ré. VALOR DA CAUSA. Valor 

da causa que deve ser fixado de acordo com o valor total do negócio a 

ser rescindido, além de eventuais indenizações pretendidas, e não 

somente sobre o valor das prestações efetivamente pagas. Precedentes 

desta Câmara neste sentido. Valor a ser devolvido que deverá ser aferido 

em sede de liquidação. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. Rescisão do compromisso de compra e venda que se 

deu por culpa do autor. Condenação da ré à devolução de 90% dos 

valores pagos. Pretensão da ré de retenção de 10% sobre o valor total do 

contrato que é descabida, uma vez que contrária ao art. 51, IV do CDC. 

Precedentes. Retenção de 20% sobre os valores pagos que é suficiente 

para indenizar a vendedora pelo desfazimento do negócio. Precedentes 

desta Câmara RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE TAXA DE 

OCUPAÇÃO. Pretensão da ré de recebimento de indenização pela fruição 

do imóvel durante todo o período em que o autor permaneceu na posse do 

bem. Descabida a fixação de taxa de ocupação desde o início da 

ocupação do imóvel, uma vez que o objeto do contrato diz respeito a lote 

sem benfeitorias. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. 

Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".(V.26311).” 

(TJSP; Apelação 1063438-45.2016.8.26.0576; Relator (a): Viviani Nicolau; 

Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio 

Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 

17/10/2017) (Original sem grifo)

 Além disso, ainda que haja previsão contratual do percentual de 0,033% 

no item “b.4)” da cláusula sétima do contrato de fls. 39/54, verifico que a 

sua incidência resultaria em retenção excessiva, em flagrante violação ao 

art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que iria ocorrer a 

perda total das parcelas pagas pelo consumidor, sendo certo que a 

relação mantida entre as partes é nitidamente de consumo. Eis o que 

dispõe o citado art. 53 do CDC:

 “Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis 

mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias 

em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que 

estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor 

que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a 

retomada do produto alienado.”

 Assim, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

entendo que é razoável a retenção pela parte autora do percentual de até 

25% dos valores pagos em razão dos prejuízos suportados pela parte 

autora. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

 “DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES 

PELO VENDEDOR. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. 

CABIMENTO. ARRAS. SEPARAÇÃO. 1. A rescisão de um contrato exige 

que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, 

no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em 

caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a 

jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo 

vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo 

pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas 

havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de 

tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem 

pelo comprador. 2. O percentual de retenção - fixado por esta Corte entre 

10% e 25% - deve ser arbitrado conforme as circunstâncias de cada 

caso. 3. Nesse percentual não se incluem as arras, pagas por ocasião do 

fechamento do negócio e que, nos termos do art. 418 do CC/02 (art. 1.097 

do CC/16), são integralmente perdidas por aquele que der causa à 

rescisão. 4. As arras possuem natureza indenizatória, servindo para 

compensar em parte os prejuízos suportados, de modo que também 

devem ser levadas em consideração ao se fixar o percentual de retenção 

sobre os valores pagos pelo comprador. 5. Recurso especial a que se 

nega provimento. (REsp 1224921/PR, Relatora a Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011) 

(Original sem grifo)

 Por fim, considerando que restou expressamente pactuado que os 

impostos que incidem sobre o imóvel objeto do contrato ficaram a cargo da 

parte requerida a partir da data da assinatura do contrato, entendo que é 

devido pela parte requerida o valor de R$ 1.355,22, representado pelo 

documento de fls.94/95. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

FRUSTRAÇÃO. IPTU E TAXAS. IPTU e taxas. Pagamento dos impostos 

incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação. Obrigação de 

responsabilidade do comprador. A frustração pela não ocupação do 

imóvel para os fins pretendidos se equipara aos danos morais. Sentença 

mantida. Apelo desprovido. Unânime.” (TJ-RS, Apelação Cível Nº 

70046942918, Vigésima Câmara Cível, Relator: Rubem Duarte, Julgado em 

18/04/2012) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para declarar rescindido o contrato objeto dos autos, 

restabelecendo o status quo ante, de modo que deverá a parte autora 

restituir 75% dos valores pagos pela parte requerida devidamente 

atualizados, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento 

dos impostos referente ao imóvel objeto do contrato, permitindo-se a 

compensação com os valores a serem restituídos pela parte autora.

 Considerando que a parte requerida é revel, condeno-a ao pagamento, 

por inteiro, das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224642 Nr: 13971-45.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 Autos nº 224642.

 Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 94.

Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no 

silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162860 Nr: 14585-55.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANETE MONTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETFARMA COMERCIO ON LINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SAYEG HALASI - 

OAB:243.199/SP, RICARDO EJZENBAUM - OAB:206.365

 Autos nº. 162860.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 120, intime-se a parte exequente para que seja 

realizada a atualização do débito, bem como inclua a multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% fixados pela decisão de fls. 118.

 Feito isto, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223074 Nr: 12478-33.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 223074.

 Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 59.

Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no 

silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228614 Nr: 17278-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR KILLER

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

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 228614.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do processo até 27/12/2018, conforme requerido pela 

parte exequente às fls. 58.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

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

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285898 Nr: 13770-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS APARECIDO PORTELA GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 285898.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285932 Nr: 13807-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL POÇONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 285932.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288556 Nr: 15967-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 288556.

Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a pretensão da parte autora visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento monitório e vem 

deduzida em petição inicial devidamente instruída por prova escrita, sem, 

contudo, eficácia de título executivo, o que, em perfunctória análise, 

permite o despacho inicial no sentido de ser deferida a expedição de 

mandado de pagamento.

 Por conseguinte, expeça-se o competente mandado de citação, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que o devedor pague o débito ou 

apresente embargos, conforme prevê o art. 702 do Código de Processo 

Civil, sendo que para tal hipótese fixo os honorários advocatícios em 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, fazendo constar que caso o 

réu cumpra a obrigação no prazo ficará isento das custas processuais.

 Faça constar ainda que não havendo o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento dos embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial.

 Por fim, determino que esta secretaria arrume o posicionamento dos 

documentos de fls. 364/375, visto que estes estão de ponta cabeça.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 5578 Nr: 2047-67.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO SEDENESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 5578.

Natureza: Execução.

Exequente: Banco do Brasil S/A.

Executado: Celio Sedenese.

Vistos,

Trata-se de execução por título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil 

S/A em desfavor de Celio Sedenese, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Realizados vários atos processuais, as partes, às fls. 324/328, 

comunicaram a composição de um acordo.

Determinada a intimação da parte Exequente para se manifestar acerca do 

acordo, eis que assinado por um terceiro alheio à relação processual, o 

banco informou que o acordo foi assinado pelo interveniente anuente 

hipotecante, requerendo, desta forma, a homologação da transação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Honorários advocatícios, na forma acordada.

Custas remanescentes, se houver, na forma do art. 90, § 2º, do CPC, eis 

que as partes nada acordaram quantos às despesas.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 52053 Nr: 1820-96.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA SEGATO DE OLIVEIRA, CHRISTIAN RODRIGO DE 

OLIVEIRA, PATRICIA DE OLIVEIRA, CRISTIANE DE OLIVEIRA, GISELE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, HANNOVER 

INTERNATIONAL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.623-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Autos nº: 52053.

Vistos,

 Às fls. 726/727 a parte exequente requereu a indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em nome da parte executada, pelo sistema 

Bacenjud, bem como a requisição de declaração de imposto de renda da 

parte executada, pelo sistema Infojud.

 Embora este juízo já tenha realizado alguns atos de constrição, melhor 
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analisando a matéria, revi meu entendimento e passei a adotar o 

posicionamento do STJ que defende que os atos de constrição ou 

expropriação patrimonial devem ser praticados pelo juízo universal, em 

homenagem ao princípio da preservação da empresa.

 Nesse sentido, coleciono os seguintes julgados:

 “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL.COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução 

proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da 

recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a 

configurar conflito positivo de competência.

2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado 

com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está 

excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 

Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de 

preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de 

recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial 

relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.

3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de 

recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum 

controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por 

inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial.

4. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017). G.n.

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE 

IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES.

 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é 

competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, 

tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam 

créditos apurados em outros órgãos judiciais.

2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa.

3. Agravo interno no conflito de competência não provido”. (AgInt no CC 

152.153/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 

13/12/2017, DJe 15/12/2017).

 Assim, os atos constritivos deverão ser praticados pelo juízo universal.

 Por fim, no que tange ao pedido de requisição de informações junto a 

Receita Federal (INFOJUD), entendo tratar-se de medida extraordinária e 

somente concedida quanto há comprovação de que esgotaram-se os 

meios de tentativas de localização de bens do devedor sujeitos à 

constrição, situação que não vislumbro nos autos.

 Ante do exposto, determino a expedição de ofício ao Juízo Universal 

(Primeira Vara Cível Especializada de Falências e Recuperação Judicial de 

Cuiabá/MT - processo código n.º 215922) comunicando a necessidade de 

pagamento dos créditos extracorcursais objeto dos presentes autos.

 Oficie-se, conforme determinado, remetendo cópia da sentença e 

acórdão (se o caso), da presente decisão e da memória de cálculo.

 Permaneçam os autos suspensos até que seja informada acerca da 

satisfação da dívida, ocasião em que o processo será extinto.

 Indefiro o pedido de requisição de declaração de imposto de renda pelo 

sistema Infojud.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288240 Nr: 15728-06.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SORRISO-MT, HSBC FINANCE BRASIL S/A - 

BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA LEITE BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 288240.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285968 Nr: 13860-90.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.TAPURAH-MT, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSOSO - 

SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE SIQUEIRA, JOSIANE DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 285968.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288241 Nr: 15730-73.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BELO HORIZONTE-MG, LOCALIZA RENT A CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEUCI NEVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR MACIEL ANTUNES - 

OAB:74.420-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 288241.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288559 Nr: 15970-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 288559.

Vistos,
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 Analisando os autos, verifico que a pretensão da parte autora visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento monitório e vem 

deduzida em petição inicial devidamente instruída por prova escrita, sem, 

contudo, eficácia de título executivo, o que, em perfunctória análise, 

permite o despacho inicial no sentido de ser deferida a expedição de 

mandado de pagamento.

 Por conseguinte, expeça-se o competente mandado de citação, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que o devedor pague o débito ou 

apresente embargos, conforme prevê o art. 702 do Código de Processo 

Civil, sendo que para tal hipótese fixo os honorários advocatícios em 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, fazendo constar que caso o 

réu cumpra a obrigação no prazo ficará isento das custas processuais.

 Faça constar ainda que não havendo o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento dos embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 03 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278484 Nr: 7780-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 278484.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 27, determino que seja realizada a citação da 

parte requerida por meio de mandado, eis que os Correios não efetuam 

entrega em área rural.

 Assim, expeça-se nova carta precatória (fls. 18).

 Ademais, registro que não é o caso de citação por edital, posto que não 

foram esgotadas todas as possibilidades de citação pessoal.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278841 Nr: 8112-77.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNEY VICENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/MT 21.150-A

 Autos nº. 278841.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287242 Nr: 14957-28.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LINHARES GOLIN

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 287242.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286678 Nr: 14511-25.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE LIMA JÚNIOR - 

OAB:18501, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 286678.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124988 Nr: 3970-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E OFICINA MÉCANICA VOSS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES FABIAN BALBINOT - 

OAB:11094/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 124988.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 284/290. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 
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do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226105 Nr: 15121-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 226105.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de citação por edital formulado às fls. 95, uma vez que a 

parte requerente não demonstrou ter esgotado todos os meios de 

localização do endereço da empresa requerida.

 Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar o novo endereço do requerente ou requerer o que de direito.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269767 Nr: 780-59.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caruana S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650, Darci Nadal - OAB:30731-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 269767.

Vistos,

 Trata-se de pedido de cumprimento de mandado de apreensão oriundo de 

ação de busca e apreensão que tramita no Juízo da 33ª Vara Cível do 

Foro  Cent ra l ,  da  Comarca  de  São  Pau lo /SP (nº 

1136548-50.2016.8.26.0100), requerida por Caruana S/A – Sociedade de 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de Viação Brasil Ltda, nos 

moldes autorizado pelo § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

 A apreensão do veículo foi realizada às fls. 24/25.

Às fls. 34 a parte requerente pugnou pela remessa do presente feito ao 

juízo de origem.

Assim, considerando que a finalidade da presente é apenas a busca e 

apreensão do veículo, que já foi devidamente cumprida, compete a este 

juízo apenas a comunicação do juízo de origem acerca da apreensão, 

conforme § 13º do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Diante do exposto, determino seja oficiado o juízo da 33ª Vara Cível do 

Foro Central, da Comarca de São Paulo/SP, comunicando a apreensão do 

veículo objeto do processo nº 1136548-50.2016.8.26.0100, 

encaminhando-se cópia da certidão de fls. 24/25, relativa ao cumprimento 

da busca e apreensão.

 Após, arquive-se.

 Tangará da Serra/MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281374 Nr: 10121-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, DISTRIBUIDORA 

ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. V. LUSTOZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 281374.

Vistos,

Diante da petição de fls. 23, desentranhe-se o mandado de citação de fls. 

19/20, para cumprimento, devendo ser citado na pessoa do sócio da 

empresa executada, Sr. José Maurício Valério Lustoza.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170316 Nr: 11526-25.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA SILVA, DINA DE FREITAS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 170316.

 Vistos,

 Diante dos esclarecimentos prestados pela parte exequente às fls. 144, 

reconsidero a decisão proferida às fls. 137 para deferir o pedido de 

suspensão postulado.

 Portanto, defiro a suspensão do processo até 27/12/2018.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Caso a parte exequente permaneça silente no prazo acima, determino 

seja dado prosseguimento aos atos citatórios da herdeira da executada, 

no endereço indicado às fls. 144/vº.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232096 Nr: 21021-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V C GUIMARÃES TRANSPORTES - ME, 

VANDIR CONSTANTINO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Autos nº: 232096.

 Vistos,

 O pedido de busca de informações pelo sistema Infojud já foi indeferido 

às fls. 69, razão pela qual resta prejudicado o pedido de fls. 83.

 Ademais, em razão de implicar em quebra do sigilo fiscal, a consulta ao 

sistema Infojud pressupõe a comprovação, pela parte exequente, do 

exaurimento da tentativa de localização de bens penhoráveis do 

executado, o que não evidencio nos autos, pois foram encontrados 

veículos e imóvel em nome da parte executada.

 Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

informar quanto ao interesse na manutenção das restrições inseridas nos 

veículos de fls. 71/72, haja vista o noticiado na certidão de fls. 80, bem 

como para que informe quanto ao interesse na penhora do imóvel de fls. 

54/55.

 Caso não haja interesse na manutenção das restrições inseridas nos 

veículos de fls. 71/72, desde já determino a exclusão.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 220 de 779



 Informando a parte exequente no interesse na penhora do imóvel de fls. 

54/55, desde já defiro a penhora por termo nos autos.

 Formalizada a penhora, intime-se a parte executada, nos termos do art. 

841 do Código de Processo Civil.

 Em seguida, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, 

devendo as partes ser intimadas da avaliação para, querendo, se 

manifestarem em 15 dias.

 Cumpridas as determinações acima e não havendo impugnação à 

avaliação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se quanto à adjudicação do bem penhorado, indicação de 

leiloeiro ou a realização da alienação por sua própria iniciativa, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

 Havendo interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 dias, (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil), remetendo, em seguida, os autos à conclusão.

 Não havendo interesse por parte do exequente em indicar leiloeiro ou 

realizar a venda extrajudicial, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro 

Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro 

JUCEMAT n.º 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, 

telefone: (65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo Civil, 

estabeleço as seguintes condições para a concretização da alienação, as 

quais deverão ser observadas tanto na realizada por iniciativa do 

exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações constantes nos itens acima, inclusive quanto à comissão 

do Leiloeiro.

 Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações que 

auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal medida 

útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação exame e 

inspeção dos bens.

 Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, requisite-se 

ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; (b) certidões 

das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de 

débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e 

valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do 

Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

(CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele 

junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

 Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), na 

forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) deverá(ão) 

ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em resumo, pelo 

menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a mencionada no 

item “b” da presente decisão.

 Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, caso 

não possuam advogado constituído nos autos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174240 Nr: 16097-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 174240.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 119/120 e 

memorial e calculo às fls. 124/126. Proceda-se a conversão da ação, 

conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.
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 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228085 Nr: 16774-98.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE SOUZA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 228085.

 Vistos,

Intime-se a parte Requerida para, no prazo de 15 dias, se manifestar.

 Havendo manifestação, intime-se a parte Requerente.

Certificado o decurso de prazo para tanto, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144892 Nr: 4547-18.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A, ALENCAR & 

CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR & CIA LTDA-ME, CARLOS AIRES DE 

ALENCAR, BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Autos nº: 144892.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais formulado às fls. 449/450. Proceda-se a conversão da 

ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256060 Nr: 21451-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSTALES TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 256060.

 Vistos,

Tendo em vista que a parte Requerida, apesar de devidamente citada, não 

contestou a ação, conforme certidão de fls. 119, com fundamento no art. 

344 do Código de Processo Civil, decreto sua revelia.

 Intime-se a parte Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se 

possui provas a produzir, sob pena de preclusão, justificando-as.

Após, conclusos.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255439 Nr: 21005-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 255439.

Natureza: Cautelar.

Requerente: Rosana Mara Teixeira Alves.

Requerido: Ympactus Comercial LTDA.

Vistos,

 Trata-se de pedido cautelar antecedente para exibição de documentos 

ajuizada por Rosana Mara Teixeira Alves em face de Ympactus Comercial 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Realizados alguns atos processuais, a parte requerente foi intimada 

pessoalmente (fls. 43-Vº) para dar prosseguimento ao feito, tendo esta 

permanecida inerte, conforme certidão de fls. 44.

 Intimada via DJE nº 10277, publicado em 19/06/2018, e pessoalmente, 

conforme AR de fls. 43-Vº, para dar prosseguimento ao feito, sob a 

advertência de que seu silêncio implicaria na extinção do mesmo, a parte 

autora manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 44.

 É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimada via DJE e pessoalmente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, a parte autora permaneceu inerte (fls. 44).

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte autora, as diligências 

que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito nos termos 

do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono 

verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Sem custas remanescentes, visto que a autora é beneficiária da justiça 

gratuita.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101213 Nr: 141-90.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA LTDA, 

MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 101213.

 Natureza: Cumprimento de sentença.

 Exequente: Distribuidora de Bebidas Tancerva Ltda. Executado: Banco 

Bradesco S/A.

Vistos,

 Às fls. 1.257 foi homologado o cálculo pericial.

Às fls. 1.522/1.523 a parte autora requereu o cumprimento da sentença 

indicando existir um saldo credor a seu favor no valor de R$ 33.804,30.

Contra a decisão que homologou os cálculos a parte requerida/executada 

interpôs agravo de instrumento (fls. 1.526/1.531), tendo sido concedido 

efeito suspensivo pelo TJMT (fls. 1.536), mas no julgamento do mérito o 

agravo foi improvido (fls. 1.540/1.541).

Às fls. 1.549 o pedido de cumprimento foi recebido.

Às fls. 1.548/1.552 o banco executado apresentou impugnação, tendo 

juntado comprovante de pagamento do valor de R$ 37.411,26 para 

garantia do Juízo.

A parte exequente se manifestou às fls. 1.673/1.681 refutando a 

impugnação, aduzindo ainda que haveria um saldo credor em seu favor no 

valor de R$ 13.907,00.

Às fls. 1.684/1.686 foi rejeitada a impugnação, tendo sido autorizado o 

levantamento do valor depositado às fls. 1.671v e determinada a intimação 

da parte devedora para pagar o remanescente do débito.

Às fls. 1.688/1.690 houve nova impugnação pelo banco executado, tendo 

sustentado excesso no cálculo de fls. 1.683, sendo que o valor correto do 

saldo dos honorários seria R$ 1.431,77.

Às fls. 1.693/1.700 foi noticiada a interposição de recurso de agravo de 

instrumento contra a decisão de fls. 1.684/1.686.

Às fls. 1.704 a parte exequente se manifestou reconhecendo parcialmente 

o excesso alegado pelo Banco, aduzindo que a dívida correta 

remanescente seria de R$ 1.641,51.

É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro lugar registro que consultei o andamento do AI 

1007102-49.2018.8.11.0000 (fls. 1.701), tendo verificado que não houve 

concessão do efeito suspensivo almejado (decisão em anexo).

Assim, resta até agora incólume a decisão de fls. 1.684/1.686, de modo 

que nada obsta a expedição do alvará já autorizado.

Quanto à impugnação de fls. 1.688/1.690, tendo a parte exequente 

assumido o erro cometido na elaboração do cálculo de fls. 1.683, entendo 

que devo acolhê-la.

 Aliás, registro que no petitório de fls. 1.704/1.706 o patrono da parte 

exequente teve postura elogiável, tendo pedido escusas pelo equívoco 

cometido, o que deve ser acolhido por este Juízo.

Logo, passo a fixar o correto valor do crédito, sendo certo que, à luz do 

princípio da eficiência, irei eu mesmo atualizar o cálculo do valor devido, 

conforme segue abaixo, sendo que irei primeiro calcular o valor do 

principal e depois dos honorários, somando os dois ao final, já que não 

houve até agora o efetivo levantamento de nenhuma quantia pela parte 

exequente:

 Resultado do cálculo do valor principal

Correção Monetária

Atualizado até: 04/09/2018

Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s)

Percentual de Juros: 1,00%

Valores Devidos

Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM? Valor Corrigido Juros % 

Juros R$ Corrigido+Juros R$

 30/09/2016 29.553,33 1,05436141 31.159,89 24,00% 7.478,37 38.638,26

Subtotal 1 38.638,26

 Resultado do Cálculo dos honorários

Correção Monetária

Atualizado até: 04/09/2018

Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s)

Percentual de Juros: 0,00%

Valores Devidos

Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros 

R$ Corrigido+Juros R$

 10/01/2008 5.500,00 1,85592155 10.207,56 0,00% 0 10.207,56

Subtotal 10.207,56

Subtotal 2 (aplicando o percentual de 15%) R$ 1.531,13

TOTAL GERAL (Subtotal 1 + Subtotal 2) R$ 40.169,39

Conforme se verifica, o valor total devido hoje é de R$ 40.169,39 

(quarenta mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Consultando o extrato das contas judiciais vinculadas a este processo, 

vejo que existe hoje R$ 53.045,76 disponível em relação aos depósitos de 

fls. 1.671v e fls. 1.691v, havendo ainda R$ 1.931,81 na conta 

4600104465495 cuja origem não consegui identificar.

Assim, como o saldo em conta é suficiente para adimplir por completo a 

dívida, entendo que devo reputar cumprida a obrigação, autorizando o 

levantamento do valor de R$ R$ 40.169,39 pela parte exequente, sendo 

que todo o restante da conta nº 4600125093537 deverá ser restituído ao 

banco executado.

Por fim, deverá a Sra. Gestora diligenciar para verificar o porquê do 

depósito da conta nº 4600104465495, sendo certo que os honorários 

periciais, pelo que verifiquei, já foram levantados.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Autorizo o levantamento do valor de R$ R$ 

40.169,39 pela parte exequente, sendo que todo o restante da conta nº 

4600125093537 deverá ser restituído ao banco executado.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT ou Tribunais 

Superiores concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo 

que em caso negativo expeça-se alvará.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Antes, porém, conforme acima determinado, deverá a Sra. Gestora 

diligenciar para verificar o porquê do depósito da conta nº 

4600104465495, sendo certo que os honorários periciais, pelo que 

verifiquei, já foram levantados.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122504 Nr: 1577-16.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. MOTOCENTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RULLYAN PETERSON SAMPAIO - 

OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 122504.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que a parte exequente 

pretende que este Juízo acesse o Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional (CSS-Bacen) para supostamente demonstrar que o 

sócio da empresa executada estaria movimentando o dinheiro da empresa 

por meio de outro CNPJ.
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 Registro que a parte exequente realizou consulta no site 

https://www.consultasocio.com, tendo surgido 04 ocorrências de CNPJ 

para o nome Jair Soares Pereira.

 É o necessário à análise e decisão.

 O pedido de fls. 287/289, pelo qual se requer a reconsideração da 

decisão de fls. 285, concessa data venia, não merece ser acolhido.

 Em primeiro lugar deve ficar claro que o presente cumprimento de 

sentença não foi redirecionado contra o sócio da empresa S. P. 

Motocenter Ltda.

 Logo, entendo ser descabida qualquer busca que vise, mesmo que por 

via oblíqua, constritar bens de terceiro, devendo ser respeitado o princípio 

da autonomia da pessoa jurídica, ao menos até que haja formal 

desconsideração, o que, repito, não houve até agora.

 Mas não é só. Como consta no tópico 2 da própria peça de fls. 288 da 

parte exequente, a finalidade do Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional (CSS-Bacen) é auxiliar a persecução criminal, sendo 

que estamos aqui na instância cível. Por oportuno, colaciono a seguinte 

matéria divulgada pelo CNJ:

 “O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou 

de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3º da Lei 

nº 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 

nº 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central ‘manterá 

registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes 

de instituições financeiras, bem como de seus procuradores’.”

 Registro que a busca de ativos financeiros se faz pelo BACENJUD, sendo 

certo que este Juízo já realizou tal busca em três oportunidades (fls. 171, 

fls. 191 e fls. 204), sendo certo que houve localização de dinheiro nas 

três vezes (173, fls. 193 e fls. 205), embora seja verdade que às fls. 193 

localizou-se apenas R$ 0,07.

 Logo, além do cadastro CSS-Bacen não servir para o fim pretendido, não 

vejo razão para a parte exequente estar buscando saber quais são as 

contas movimentadas pela executada. Se a busca via BACENJUD já recai 

sobre todas as contas, pra que saber quais são estas?

 Agora, se a parte exequente visa saber as contas movimentadas pelo 

sócio, primeiramente deve desconsiderar a personalidade jurídica, não 

podendo este Juízo acolher o pedido de fls. 272/273 e fazer isso por via 

transversa.

 E mais. Tomei agora o cuidado de verificar como se deu a busca no site 

https://www.consultasocio.com, pela qual surgiram supostamente 04 

empresas em nome do Sr. Jair Soares Pereira.

 Anoto que a busca se dá informando apenas o nome, ou seja, pode ser 

que as empresas mencionadas às fls. 274/283 sejam de homônimos do Sr. 

Jair. Apenas para ilustrar, simulei a busca de empresas em nome de uma 

outra pessoa com o nome comum (José Maria da Silva), tendo surgido o 

registro de nada menos do que 375 empresas. Eis o resultado da busca:

 Pelo que pude perceber, quanto mais comum o nome, mais empresas 

surgem, de modo que é do meu convencimento ainda que o suposto 

desvio patrimonial não pode ser fundado no falho argumento de fls. 

272/273.

 Reconheço a frustração da parte exequente, que persegue seu crédito 

há longa data. Mas é preciso que o credor também reconheça que este 

Juízo não tem o poder de criar dinheiro para ser penhorado.

 E mais. Embora a execução se processe no interesse do credor, não 

pode este querer transferir para o Juízo a incumbência de buscar bens, 

sendo certo que existem diversas diligências possíveis de serem 

realizadas pela própria parte na busca de bens expropriáveis.

 Ante o exposto, concessa data venia, indefiro o pedido formulado às fls. 

287/289.

 No mais, como já determinado às fls. 222 por decisão preclusa, desde já 

determino a suspensão do processo sine die, haja vista que o feito já se 

arrasta na fase de cumprimento desde 2011 sem que a parte credora 

tenha logrado êxito em localizar bens suficientes para adimplemento total 

da obrigação.

 Intime-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153934 Nr: 2579-16.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA PORTAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZAMBUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MAQUINAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 153934.

 Vistos,

 Indefiro o petitório de fls. 140, por ser ônus da parte diligenciar no sentido 

de localizar bens da parte adversa, passíveis de penhora.

Isto posto, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a 

partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 

921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101247 Nr: 191-19.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALKYRIA WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ROBERTO VIEIRA 

SOARES - OAB:4452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP236655

 Autos nº: 101247.

 Vistos,

 A providência que este magistrado podia adotar contra o perito 

desleixado anteriormente nomeado já foi tomada (fls. 312), cabendo agora 

ao Conselho Regional aplicar eventualmente a punição devida.

 Quanto a não restituição do valor embolsado pelo anterior perito, entendo 

que, diante da certidão de fls. 311, cabe agora à parte interessada 

promover os atos necessários para reaver dita importância.

 Acerca do prosseguimento do feito, tendo o banco concordado com a 

proposta de honorários do novo perito nomeado (proposta às fls. 300/302 

e aceitação no petitório de fls. 304), entendo que deve depositar os novos 

honorários em até 10 dias.

 Registro que o depósito deve ser integral, ficando desde já autorizada a 

transferência de 50% para a conta informada às fls. 302, sendo que o 

restante será pago ao perito somente depois da conclusão dos trabalhos.

 Quanto ao receio de novo “calote” pelo perito por última nomeado (fls. 

304), cumpre-me anotar que o IPC vem sendo nomeado por este 

magistrado há quase uma década, sendo que nunca tive com referida 

empresa o dissabor noticiado na decisão de fls. 293/294, sendo certo que 

este magistrado, ao assumir esta vara e tomar conhecimento da conduta 

do Sr. Aroldo, nunca mais o nomeou em nenhum outro processo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216088 Nr: 6760-55.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDS, ERNEMISIA PEREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5.985

 Autos nº: 216088.

 Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a parte requerida acabou dispensando 

a produção das provas requeridas às fls. 112, neste sentido os petitórios 

de fls. 116 e fls. 126, devendo ser destacado que assim o fez após as 

decisões de fls. 114 e fls. 124.

 Quanto à parte autora, vejo que houve pedido de produção de prova oral 

às fls. 110, sendo requerido o depoimento pessoal do representante da 

parte ré e a oitiva de 03 testemunhas.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro lugar, em consonância com as decisões de fls. 114 e 124 e 

em respeito ao princípio da isonomia, determino que a parte autora 

esclareça o porquê do pedido para ser colhido o depoimento pessoal do 

representante legal da empresa ré, cumprindo-me anotar que ele não 

presenciou o fato.

 Deverá ainda dizer se insiste na oitiva das testemunhas arroladas às fls. 

110, já que houve reprodução integral da ação penal instaurada após o 

acidente (fls. 134/335).

 Fica a parte autora advertida que seu silêncio será entendido como 

desistência em relação às provas pugnadas.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para dizer em 05 dias se insiste 

nas provas orais requeridas às fls. 110, sendo certo que seu silêncio será 

entendido como desistência em relação às provas pugnadas.

 Caso haja insistência, deverá a parte autora esclarecer de forma 

pormenorizada a pertinência/necessidade de cada prova, sendo certo que 

o não cumprimento desta determinação acarretará indeferimento da 

produção.

 Havendo insistência, conclusos para análise.

 Caso haja silêncio ou desistência expressa quanto às provas pugnadas 

às fls. 110, desde já reputo encerrada a produção de provas e oportunizo 

manifestação final pelas partes no prazo sucessivo de 10 dias, 

começando pela parte autora, facultando notadamente manifestação 

acerca das provas emprestadas de fls. 134/335 em respeito ao princípio 

do devido processo legal.

 Neste último caso, encerrado o prazo das partes, ao M. Público e 

conclusos para sentença.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266642 Nr: 29560-43.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA, VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO PARECIS, GRUPO SCHEFFER - 

ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B

 Autos nº: 266642.

Natureza: Cobrança.

Requerente: Sebastião de Campos.

Requerido: Dual Duarte Albuquerque Comércio e Industria LTDA e Outros.

Vistos,

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por dano moral ajuizada 

por Sebastião de Campos em face de Dual Duarte Albuquerque Comércio 

e Industria LTDA, Vidal Logística e Transportes LTDA, Grupo Scheffer – 

Elizeu Zulmar Maggi Scheffer e Outros e Cooperativa Agropecuária do 

Parecis, todos qualificados.

Realizados alguns atos processuais, as partes Sebastião de Campos e 

Elizeu Zulmar Maggi Scheffer, às fls. 51, informaram a composição 

amigável.

Intimada a parte autora para se manifestar acerca de somente o requerido 

Elizeu Zulmar Maggi Scheffer ter firmado por todos o presente acordo, 

esta informou às fls. 121 a concordância com os termos do acordo e 

pugnou por sua homologação.

É o relatório.

 D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Sem custas, eis que a parte requerente é beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 63916 Nr: 5450-29.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR JOSÉ HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8194-A

 Certifico que decorreu o prazo no dia 16/08/2018, para a partes se 

manifestarem nos autos, apesar de terem sido devidamente intimadas da 

certidão de fls.951 pelo DJE, conforme certidão de fls.952, portanto 

encaminho os autos ao setor de expedição a fim de intimar pessoalmente 

a parte autora, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140515 Nr: 11078-57.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENIVALDO SOARES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

de fls. 338/339, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285936 Nr: 13814-04.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PET SHOP EIRELI ME, ALEXON JOSE DE 

OLIVEIRA LIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixo de expedir cartas de citação para os requeridos no 

endereço informado na petição de fl.30, tendo em vista que o Correio 

devolveu a correspondência com o mesmo endereço (fls.27), constando 
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como motivo: "mudou-se".

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288940 Nr: 16238-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO GRANDE-MS, PASQUALOTTO 

CONFECÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMANTHA MAIDANA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MACHADO GRILO - 

OAB:12.212 -MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a exequente para juntar aos autos uma cópia da 

petição inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos 

principais), no prazo de 5 dias, a fim de que o objeto da missiva seja 

cumprido, sendo advertida que, caso não se manifeste no prazo de 30 

dias, a missiva será devolvida, nos termos do art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288971 Nr: 16241-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CACERES-MT, SÉRGIO ANTONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL 3 RIOS TURISMO E HOTELARIA 

LTDA, WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY TERESINHA LONDERO 

SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 13, a exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 149,22 

(cento e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), da taxa judiciária 

no valor de R$ 43,08 (quarenta e três reais e oito centavos), ambos a 

serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, dos emolumentos da 

distribuição e contadoria no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e 

dezenove centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 

1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04, e, por fim, do valor de quatro diligências ao oficial de 

justiça, no bairro Vila Alta, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando os comprovantes nos autos. Sendo assim, nos termos do 

Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para regularizar referidas 

pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não havendo 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, 

conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174774 Nr: 16686-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MOTA VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO 

- OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 Certifico que, regularizando os pólos ativo e passivo, intimo a exequente 

para se manifestar, no prazo de 5 dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, conforme a decisão de fl. 112, a seguir transcrita: "Determinada 

a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não foi localizado 

nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o demonstrativo 

retro juntado. Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da 

pequena importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será 

suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição. Decorrido 

este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino desde já 

o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273478 Nr: 3820-49.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAFRA DA AMAZONIA IND. E COMERCIO DE MOTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZETO & SOUZA LTDA ME, ELIZEU DA 

SILVA PAZETO, ORDALIA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO 

- OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, haja vista a devolução das correspondências de 

fls.124/126, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

56/07/CGJ, item 5.2.4, impulsiono os presentes autos para que sejam 

enviados ao setor de matéria imprensa, a fim de ser a parte autora 

intimada a manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Regiaen Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 206199 Nr: 19844-60.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERICLES BRITO DOS SANTOS, SILVIO 

ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA 

- OAB:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Tarumã, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194886 Nr: 10778-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO BERTONCELLO, FABIOLA BERTONCELLO 

FACIO, HELGA ROSINHA BERTONCELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVÃO ALVES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263179 Nr: 27076-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA CAROLINE CALIXTO 

RAVAZZI - OAB:53575, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:11849

 Certifico que, regularizando a capacidade postulatória do executado, 

intimo-o, através de seus advogados, para, no prazo de 5 dias, 

manifestar-se acerca do bloqueio efetuado em fl. 80 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287779 Nr: 15404-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON BARBERO HERERO, BETERSON CRIS REAL 

HERRERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENEI CARLOS ALBERTI, JEFERSON 

WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição de carta precatória e mandado de 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

preparo da carta precatória e o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, a serem realizadas no centro desta cidade, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274218 Nr: 4433-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS, JDC.FRUTAL-MG 2ª 

VARA CIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS - 

OAB:41839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial 

de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288941 Nr: 16240-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, 

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 13, o exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Itália, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando os comprovantes nos autos. Sendo assim, 

nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para 

regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283461 Nr: 11836-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIR LAGOAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro 

Residencial Alto da Boa Vista, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162800 Nr: 14470-34.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FARIAS DE LIMA, VILMA TEIXEIRA BATISTA, 

ALÍRIO MORO, ADRIELLI FARIAS BATISTA, MARCIA INES HENZ, ALINE 

ANDRESSA HENZ MORO, PAULO JOAREZ TAMIOZZO, PAULA SUZUKI 

TAMIOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAO TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

TAVARES DOS SANTOS - OAB:14.321/ES

 Autos nº: 162800.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229339 Nr: 17927-69.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 Autos n.º 229339.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 
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será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189388 Nr: 6209-12.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 189388.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189388 Nr: 6209-12.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 189388.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284197 Nr: 12420-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 Autos nº: 284197.

 Vistos,

Intime-se o embargante para se manifestar acerca da impugnação aos 

embargos à execução de fls. 09/16, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180841 Nr: 22780-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. G. FEDERICI E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO TANGARÁ SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10240, KARLOS LOCK - OAB:16.828/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Autos nº: 180841.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

Por fim, proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 

da CNGC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180841 Nr: 22780-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. G. FEDERICI E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO TANGARÁ SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10240, KARLOS LOCK - OAB:16.828/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Autos nº: 180841.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica a parte exequente desde já advertida 

de que o processo será suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 
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período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223627 Nr: 12949-49.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON ANTONIO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STS SOCIEDADE DE TERCERIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA, MARCIO VASCONCELOS DE SOUZA, HDI SEGUROS 

S/A, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLÉO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:OAB/MT 9036, 

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, LUIZ FERNANDO 

WALHBRINK - OAB:8830

 Autos nº: 223627.

 Vistos,

Diante dos novos atos processuais realizados, intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 dias, informarem se ainda possuem interesse na produção 

de novas provas, justificando-as.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225909 Nr: 14967-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO FERNANDO DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 225909.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 65/74, autorizo a substituição processual de 

Itapeva VII Multicarteira – FIDC - NP no polo ativo da demanda, devendo ser 

realizadas as retificações necessárias junto ao cartório distribuidor e capa 

dos autos.

Após a retificação acima, determino que seja esta intimada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requer o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169653 Nr: 10665-39.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN KEYTHI BORTOLUZZI, NÉVIO BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM- TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMP. EXP LTDA- UNEPXIMIL SOFTWAER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 169653.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228743 Nr: 17399-35.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. CHIMELLO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 228743.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 4706 Nr: 1988-79.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPÓSITO DE MAT. PARA CONST. SILVA 

LTDA, PAULO FERNANDES CARNEIRO SILVA, FRANCISCO CARNEIRO DA 

SILVA FILHO, ISRAEL CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 4706.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 
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Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 4706 Nr: 1988-79.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPÓSITO DE MAT. PARA CONST. SILVA 

LTDA, PAULO FERNANDES CARNEIRO SILVA, FRANCISCO CARNEIRO DA 

SILVA FILHO, ISRAEL CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 4706.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194395 Nr: 10449-44.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLAYNE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 194395.

 Vistos,

 Processo suspenso, nos termos do despacho de fls. 92.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201131 Nr: 15599-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLAYNE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº. 201131.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 63, procedi busca do endereço da parte 

requerida junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Assim, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289232 Nr: 16397-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MINEIROS-GO, LILIANA MARCHIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS HENRIQUE FERREIRA 

NEVES - OAB:OAB/GO 26.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 289232.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280011 Nr: 8983-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação de Proprietarios de Caminhões de 

Primavera do Leste-APROCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CESAR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:13385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 280011.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 77, procedi busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Assim, proceda-se a citação da parte requerida no novo endereço obtido 

junto ao Bacenjud.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288938 Nr: 16236-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.COTRIGUAÇU-MT, ILDA MARIA TAVARES 

HENRIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 288938.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175137 Nr: 17120-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 175137.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288544 Nr: 15964-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PEREIRA BARRETO-SP- 1ª VARA, IVAIR ALVES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO FERRARI NETO - 

OAB:OAB/SP 347.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 288544.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175137 Nr: 17120-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 175137.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora on line via sistema BACENJUD, o 

CPF/CNPJ informado não foi encaminhado às instituições financeiras em 

razão da inexistência de relacionamentos, estando nesse sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288252 Nr: 15737-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONES ALVES QUEROBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288252.

 Vistos,

 Com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a parte autora 

emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a 

constituição em mora do devedor conforme exigência do art. 3º do Dec. 

Lei 911/69, tendo em vista que o documento de fls. 11-Vº informa que o 

AR não foi entregue ao requerido, pois o endereço estava incorreto, isso 

sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

 Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO 

DO DEVEDOR EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUFICIENTE A ENTREGA NO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO 

STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido 

de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, 

é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não 

pessoalmente. Precedentes. 2. Na presente hipótese, o acórdão recorrido 

informa que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço da 

devedora. Rever esta conclusão importaria no reexame do conteúdo 

fático-provatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 deste 

Superior Tribunal. 3. Não tendo o agravante trazido qualquer razão jurídica 

capaz de alterar o entendimento sobre a causa, mantenho a decisão 

agravada pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não 

provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 419667 MS 2013/0361176-3, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)(Original sem grifo)

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157759 Nr: 6352-69.2013.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SANTANA DE MORAIS, CONTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAIS E DIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Autos nº: 157759.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157759 Nr: 6352-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SANTANA DE MORAIS, CONTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAIS E DIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Autos nº: 157759.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora on line via sistema BACENJUD, o 

CPF/CNPJ informado não foi encaminhado às instituições financeiras em 

razão da inexistência de relacionamentos, estando nesse sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288711 Nr: 16062-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL COMERCIO IMP. EXP. DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON, RODRIGO CALETTI 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 288711.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262274 Nr: 26448-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA, JOSE 

VALTER DE JESUS SILVA, LUCELIA LIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 262274.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 58, procedi busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105073 Nr: 3843-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. D. MENDES & CIA LTDA ME, JOSÉ DIMAS 

MENDES, JOSE PIRES DA TRINDADE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 105073.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 198.

 Para tanto, oficie-se o DETRAN.

 Prestada a informação, vista à parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no 

silêncio o processo será arquivado.

 Por fim, esclareço que já foi inserida a restrição de circulação, via 
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RENAJUD, nos referidos veículos.

 Às providências.

 Tangará da Serra - MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165961 Nr: 5016-93.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. D. MIGUEL E CIA LTDA ME, MARIO SERGIO 

SILVA, ANDERSON DOUGLAS MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 165961.

 Vistos,

 Tendo sido encontrado endereço para penhora do veículo constrito via 

RENAJUD, cumpra-se a decisão de fls. 146/147.

 Às providências.

 Tangará da Serra- MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163816 Nr: 1206-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. THOBER & CIA LTDA, CRISTIANE 

FERNANDA THOBER, ARI THOBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 163816.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163816 Nr: 1206-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. THOBER & CIA LTDA, CRISTIANE 

FERNANDA THOBER, ARI THOBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 163816.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo 

que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121049 Nr: 236-52.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO MARINO BARBOSA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 121049.

 Vistos,

 Defiro a suspensão da execução por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273923 Nr: 4225-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 273923.

 Vistos,

 Em atenção ao pedido de fls. 34/35, realizei busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Assim, determino seja realizada a citação da parte executada nos 

endereços obtidos junto ao Bacenjud, exceto nos endereços que já foi 

tentada a citação.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253073 Nr: 19248-08.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO ROGÉRIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA, BANCO ABN 

AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983, HEBER 

MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÂMYA CRISTINE 
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GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - OAB:15.906-MT

 Autos nº: 253073.

 Vistos,

Tendo em vista que a parte Requerida Banco ABN Amro Real S/A, apesar 

de devidamente citada, não contestou a ação, conforme certidão de fls. 

78, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, decreto sua 

revelia.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se possui 

provas a produzir, sob pena de preclusão, justificando-as.

Após, conclusos.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187791 Nr: 4820-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:20999/O, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Autos nº. 187791.

Vistos,

Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216500 Nr: 7094-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELI BECKER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 216500.

Vistos,

Defiro a inclusão do nome da Executada nos cadastros de inadimplentes, 

nos termos do disposto no art. 782, § 3º do Código de Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício aos cadastros de inadimplentes, para que 

incluam o nome da Executada em seus bancos de dados.

Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-a que no silêncio o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito com exclusão do relatório 

estatístico, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187791 Nr: 4820-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:20999/O, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Autos n.º 187791.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246868 Nr: 14322-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMAX NUTRIÇAO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. DA SILVA COSTA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 246868.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de inclusão do sócio no polo passivo da presente 

demanda, haja vista que se trata de responsabilidade da empresa 

Executada, não sendo o sócio parte no feito, motivo pelo qual não 

responde pela obrigação.

 Sendo assim, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 59373 Nr: 1015-12.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PEREIR DA CRUZ ME, NELSON 

PEREIRA DA CRUZ, ANTONIO PAPADIUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Autos nº: 59373.

 Vistos,

 Inicialmente, determino seja providenciada a juntada da cópia da sentença 

e do acórdão proferidos no processo de embargos à execução cód. nº 

111345.

 Após, intime-se a parte exequente para apresentar memória de cálculos 

nos moldes da sentença e do acórdão proferidos no processo de 

embargos à execução cód. nº 111345.

 Em atenção ao pedido de fls. 186, realizei busca do endereço do 

executado Nelson Pereira da Cruz junto ao Bacenjud, a qual restou 
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frutífera, conforme extrato anexo.

 Assim, determino seja realizada a citação do executado Nelson Pereira da 

Cruz nos endereços obtidos junto ao Bacenjud, exceto nos endereços 

que já foi tentada a citação.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217312 Nr: 7795-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº. 217312.

Vistos,

Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 126380 Nr: 5318-64.2010.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR DOLCE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:228603/SP, TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA MARIA BERTINI BUENO 

- OAB:

 Autos nº: 126380.

Natureza: Monitória.

Requerente: Banco Itaú-Unibanco S/A.

 Requerido: Vlademir Dolce dos Santos.

Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada por Banco Itaú-Unibanco S/A em 

desfavor de Vlademir Dolce dos Santos, ambos qualificados.

 Realizados vários atos processuais, as partes compuseram 

amigavelmente. Referido acordo foi homologado às fls. 196.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação acordada, conforme 

documento de fls. 195, entendo que o processo deve ser extinto, 

consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217312 Nr: 7795-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos n.º 217312.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Diante da petição de fls. 95 (juntada na presente data), defiro o pedido de 

suspensão do processo até 27/12/2018, conforme requerido pela parte 

exequente.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 55991 Nr: 5542-41.2006.811.0055

 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: BARTOLOMEU FULIOTTO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO AGUETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MULLER DE ABREU LIMA 

- OAB:6177, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Autos nº: 55991.

Vistos,

A parte executada, às fls. 187, apresentou impugnação ao cumprimento 

de sentença, alegando haver excesso de execução, reputando como 

devido apenas o montante de R$ 4.538,89.

 Instada a se manifestar, a parte exequente às fls. 193 concordou com os 

cálculos apresentados pela parte executada. Requereu o prosseguimento 

da ação, com a intimação da parte executada para pagar o débito, sob 

pena de incidência de multa e honorários de 10%.

 A parte executada foi novamente intimada para pagar o débito, contudo, 

quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 196.

 Às fls. 197 a parte exequente requereu a indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em nome da parte executada, pelo sistema 

Bacenjud.

 É o necessário à análise e decisão.

 Diante da concordância da parte exequente com os valores apresentados 

pela parte executada, a medida que se impõe é o acolhimento da 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para 

reconhecer o excesso de execução de R$ 2.744,71 e, em observância ao 

princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento dos 

honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 

85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor do excesso reconhecido.

Homologo a planilha de cálculo apresentada pela parte executada às fls. 

188.

Quanto ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença, 

considerando que não houve pagamento voluntário, aplico a multa de 10% 

e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º do Código de Processo 

Civil.

 Por fim, considerando que não houve pagamento voluntário do débito, 

defiro o pedido de penhora via BACENJUD formulado às fls. 197, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 
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constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Proceda-se a conversão da ação conforme já determinado às fls. 186.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 55991 Nr: 5542-41.2006.811.0055

 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: BARTOLOMEU FULIOTTO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO AGUETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MULLER DE ABREU LIMA 

- OAB:6177, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Autos n.º 55991.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo 

que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 203358 Nr: 17388-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DE SENNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUELA INSUNZA - 

OAB:11.582/ES

 Autos nº. 203358.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 203358 Nr: 17388-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DE SENNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUELA INSUNZA - 

OAB:11.582/ES

 Autos nº: 203358.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

 Independente das determinações acima, considerando que o valor 

bloqueado é insuficiente para a satisfação da obrigação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar planilha de cálculo do 

valor remanescente e indicar outros bens do devedor passíveis de 

penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208639 Nr: 928-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANE APARECIDA BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE QUADRILHAS 

JUNINAS E GRUPOS FOLCLORICOS - CONAQJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 208639.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que a parte executada foi revel 

na fase de conhecimento. No entanto, embora a parte exequente às fls. 

81/82 tenha requerido o prosseguimento do feito independentemente de 

intimação, em razão dos efeitos da revelia, a intimação do devedor na fase 

de cumprimento de sentença sofreu inovações trazidas pelo Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

 Pois bem.

 O art. 513 e parágrafos do Código de Processo Civil dispõem que:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar 

quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 
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Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.

§ 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação 

quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.” (Original 

sem grifo)

 No caso dos autos, verifico que houve a tentativa de intimação da parte 

executada para pagamento do débito no mesmo endereço que a parte 

havia sido citada na fase de conhecimento (fls. 39-vº). Contudo, a parte 

não foi localizada, conforme AR de fls. 79.

 Portanto, se a tentativa de intimação para cumprimento de sentença 

restou infrutífera e não tendo havido comunicação de alteração de 

endereço, a intimação da parte executada deve ser considerada válida, 

consoante dispõe o art. 513, § 3º do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA NA FASE 

INICIAL. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. 

ART. 274 DO CPC. 1. A despeito da citação pessoal do réu na fase inicial 

do procedimento monitório, sem oferecimento de embargos, para o 

prosseguimento do feito na forma de cumprimento de sentença, com 

amparo no art. 523 do Código de Processo Civil, deve ser realizada a 

intimação pessoal do requerido, em virtude da novel redação contida no 

art. 513, §2º, II, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do §3º do art. 

513 do Código de Processo Civil, por outro lado, é cabível a aplicação do 

disposto no art. 274, parágrafo único, também do diploma processual civil, 

em caso de mudança de endereço pelo réu, sem a regular comunicação 

ao juízo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de 

Instrumento Nº 70077577997, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: 

Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/06/2018)

 Ante o exposto, defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223068 Nr: 12475-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 223068.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208639 Nr: 928-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANE APARECIDA BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE QUADRILHAS 

JUNINAS E GRUPOS FOLCLORICOS - CONAQJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 208639.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223068 Nr: 12475-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 223068.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 167905 Nr: 8240-39.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 167905.

Vistos,

Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220613 Nr: 10561-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BERNARDINO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 220613.

Vistos,

Considerando que não houve pagamento voluntário do débito e que a 

parte exequente não concordou com a proposta apresentada pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220613 Nr: 10561-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BERNARDINO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 220613.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Diante da petição de fls. 110 (juntada na presente data), defiro o pedido 

de suspensão do processo até 27/12/2018, conforme requerido pela parte 

exequente.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167905 Nr: 8240-39.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 167905.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, passo a analisar os demais pedidos formulados pela parte 

exequente às fls. 54.

Nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil, defiro o pedido 

de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, 

conforme atualização do débito às fls. 55.

 Para tanto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome da parte executada em seus bancos de dados.

 Defiro também o pedido de busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Após a consulta via RENAJUD, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, informar se possui interesse nos bens já penhorados e, 

caso os bens penhorados não sejam suficientes para satisfazer a dívida, 

deverá indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, 

cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64012 Nr: 5549-96.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A

 Autos nº: 64012.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.
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 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64012 Nr: 5549-96.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A

 Autos nº: 64012.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158069 Nr: 6663-60.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVANIA FATIMA TENUTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158069.

 Vistos,

 Considerando que a executada Osvania Fatima Tenutes, citada por edital, 

quedou-se inerte, decreto sua revelia e, com fundamento no art. 72, II, do 

Código de Processo Civil e Súmula n.º 196 do STJ, nomeio a Defensoria 

Pública como curadora especial.

 Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para conhecimento da 

nomeação e adoção das medidas necessárias.

 Outrossim, defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233194 Nr: 22071-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA, JOSÉ ANTONIO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Fernando Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 233194.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de citação por edital formulado às fls. 66, pois não 

restaram esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte executada.

 Registro que realizei busca do endereço da parte executada junto ao 

Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato anexo.

 Assim, determino seja realizada a citação da parte executada nos 

endereços obtidos junto ao Bacenjud, exceto nos endereços que já foi 

tentada a citação.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158069 Nr: 6663-60.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVANIA FATIMA TENUTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 158069.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 16213 Nr: 2430-40.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON AMÉRICO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:OABMT/5682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Autos nº: 16213.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 16213 Nr: 2430-40.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON AMÉRICO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:OABMT/5682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Autos n.º 16213.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231753 Nr: 20558-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fonseca Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 231753.

Vistos,

Retifique-se o polo ativo da ação, devendo constar como exequente 

Cristiana Vasconcelos Borges Martins, conforme petição de fls. 64.

 Outrossim, considerando que não houve pagamento voluntário do débito 

pela parte executada, procedo a busca de valores por meio do sistema 

BACENJUD, conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231753 Nr: 20558-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fonseca Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 231753.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225228 Nr: 14458-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON CLAITON DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 225228.

 Vistos,

 Em atenção ao pedido de fls. 59, realizei busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Assim, determino seja realizada a citação da parte executada nos 

endereços obtidos junto ao Bacenjud, exceto nos endereços que já foi 

tentada a citação.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146622 Nr: 6366-87.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI 

SIMONETI, LUIZ CARLOS KLEIN IBING, LUCY MARA MULLER KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Autos nº: 146622.

 Vistos,

 Em atenção ao pedido de fls. 352, realizei busca do endereço da parte 

executadaLucy Mara Muller Klein junto ao Bacenjud, a qual restou 

frutífera, conforme extrato anexo.

 Assim, determino seja realizada a citação da parte executada nos 

endereços obtidos junto ao Bacenjud, exceto nos endereços que já foi 

tentada a citação.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116180 Nr: 6209-22.2009.811.0055
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 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): PINHEIRINHO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº. 116180.

Vistos,

Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 8823 Nr: 1437-65.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julci Santana de Castro, VERA MARIA BRUM 

CASTRO, DÉCIO TADEU FRARE, CÉLIA CECÍLIA FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Autos nº. 8823.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116180 Nr: 6209-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRINHO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos n.º 116180.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo 

que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 8823 Nr: 1437-65.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julci Santana de Castro, VERA MARIA BRUM 

CASTRO, DÉCIO TADEU FRARE, CÉLIA CECÍLIA FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Autos n.º 8823.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270717 Nr: 1753-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 270717.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270717 Nr: 1753-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 270717.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112956 Nr: 3136-42.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR DE FRANÇA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE ALESSANDRA MENDES, ESTÁGIO 

FÁCIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Autos nº. 112956.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Outrossim, determino seja realizada a conversão da ação, conforme já 

determinado às fls. 335.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112956 Nr: 3136-42.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR DE FRANÇA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE ALESSANDRA MENDES, ESTÁGIO 

FÁCIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Autos nº: 112956.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Quanto ao pedido de protesto da decisão judicial, formulado às fls. 359, 

determino que seja expedida certidão de inteiro teor, conforme estabelece 

o art. 517 do Código de Processo Civil, devendo a parte exequente, em 

seguida, providenciar o necessário para efetivar o protesto.

 Independente das determinações acima, considerando que o valor 

bloqueado é insuficiente para a satisfação da obrigação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar planilha de cálculo do 

valor remanescente e indicar outros bens do devedor passíveis de 

penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158517 Nr: 7111-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE PADILHA KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHEL ANTONIO BREDA - OAB:16.990-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 158517.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158517 Nr: 7111-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE PADILHA KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHEL ANTONIO BREDA - OAB:16.990-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 158517.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD, formulado às fls. 123.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.
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 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Após a consulta via RENAJUD, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, informar se possui interesse nos bens já penhorados e, 

caso os bens penhorados não sejam suficientes para satisfazer a dívida, 

deverá indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, 

cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275028 Nr: 4968-95.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE ORSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN CORPORATION DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA SEÁRA 

VELTRINI - OAB:50882

 Certifico que a contestação de fls. 63/97 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 179191 Nr: 21257-45.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO OLIVIO PESSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 179191.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 179191 Nr: 21257-45.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO OLIVIO PESSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 179191.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Indefiro o pedido de expedição de ofício ao UNICREDI, pois as 

Cooperativas de Créditos também são abrangidas pelo Bacenjud.

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD, formulado às fls. 123.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Após a consulta via RENAJUD, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, informar se possui interesse nos bens já penhorados e, 

caso os bens penhorados não sejam suficientes para satisfazer a dívida, 

deverá indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, 

cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 115624 Nr: 5702-61.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTÁGIO FÁCIL ASSESSORIA ACADEMICA 

LTDA, RONAN MARCELO FREITAS, JOICE ALESSANDRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Autos nº. 115624.

Vistos,

Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 115624 Nr: 5702-61.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTÁGIO FÁCIL ASSESSORIA ACADEMICA 

LTDA, RONAN MARCELO FREITAS, JOICE ALESSANDRA MENDES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Autos nº: 115624.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Quanto ao pedido de protesto da decisão judicial, formulado às fls. 

266/267, determino que seja expedida certidão de inteiro teor, conforme 

estabelece o art. 517 do Código de Processo Civil, devendo a parte 

exequente, em seguida, providenciar o necessário para efetivar o 

protesto.

 Independente das determinações acima, considerando que o valor 

bloqueado é insuficiente para a satisfação da obrigação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar planilha de cálculo do 

valor remanescente e indicar outros bens do devedor passíveis de 

penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148483 Nr: 8374-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:SP-182.961

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 219/222 apresentados 

pelo embargante são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 

embargado para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134681 Nr: 4788-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAFACIL - LOCADORA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Certifico que, haja vista a indicação de fl. 255, intimo as partes acerca 

dos leilões designados, sendo o primeiro para a data de 6/11/2018, às 

14h, e o segundo para a data de 20/11/2018, às 14h.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193553 Nr: 9749-68.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(09/02/2015 – fl. 80), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(22/07/2015 – fl. 60-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131711 Nr: 1480-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDO PEDRO DESSHESSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que (...) determino o seguinte:a) em caso de 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo 

requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária da justiça 

gratuita, AO ARQUIVO com as baixas necessárias;b) em caso de 

PROCEDÊNCIA:(...)Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de 

destaque dos honorários contratuais mediante a exibição do instrumento 

celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO 

tal pedido, devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte 

exequente. Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para 

que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução 

nº CJF-RES-2016/00405. Outrossim, não havendo nenhuma insurgência 

após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da 

Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento.(...)Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:a) 
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inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;b) caso não seja a parte 

localizada pelo correio, INTIME-SE seu advogado para informar o endereço 

atual;c) caso esta providência não seja cumprida, INTIME-SE a parte via 

edital.Registro que estas providências não impedem a expedição imediata 

do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já 

também deliberado o seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual:

(...)2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:(...)3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:(...)Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131517 Nr: 1251-22.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL PARAGUASSU DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do lapso temporal decorrido, NOMEIO, em substituição, o Dr. 

Francisco Canhoto, para a realização de perícia médica. Nessa 

oportunidade, FIXO os seguintes quesitos, que deverão ser respondidos 

pelo perito, nos seguintes termos:

a) O (a) requente é portador (a) de algum tipo de enfermidade ou 

deficiência?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o (a) requerente para o trabalho? Em que 

grau (total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) E possível estabelecer desde quando é portador da 

enfermidade/deficiência apurada?

f) E possível estabelecer desde quando o (a) requerente está 

incapacitado para o trabalho?

g) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

No mais, CUMPRA-SE de acordo com os termos do despacho de fls. 

95/96.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129364 Nr: 8204-36.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do lapso temporal decorrido, NOMEIO, em substituição, o Dr. 

Francisco Canhoto, para a realização de perícia médica. Nessa 

oportunidade, FIXO os seguintes quesitos, que deverão ser respondidos 

pelo perito, nos seguintes termos:

a) O (a) requente é portador (a) de algum tipo de enfermidade ou 

deficiência?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o (a) requerente para o trabalho? Em que 

grau (total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) E possível estabelecer desde quando é portador da 

enfermidade/deficiência apurada?

f) E possível estabelecer desde quando o (a) requerente está 

incapacitado para o trabalho?

g) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

No mais, CUMPRA-SE de acordo com os termos do despacho de fls. 

64/64-verso.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174576 Nr: 16484-54.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes quesitos, que deverão ser respondidos pelo 

perito, nos seguintes termos:

a) O (a) requente é portador (a) de algum tipo de enfermidade ou 

deficiência?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o (a) requerente para o trabalho? Em que 

grau (total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) E possível estabelecer desde quando é portador da 

enfermidade/deficiência apurada?

f) E possível estabelecer desde quando o (a) requerente está 

incapacitado para o trabalho?

g) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Após, CUMPRA-SE, integralmente, a decisão de fls. 27/28-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284970 Nr: 13064-02.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes quesitos, que deverão ser respondidos pelo 

perito, nos seguintes termos:

a) O (a) requente é portador (a) de algum tipo de enfermidade ou 

deficiência?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o (a) requerente para o trabalho? Em que 

grau (total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) E possível estabelecer desde quando é portador da 

enfermidade/deficiência apurada?

f) E possível estabelecer desde quando o (a) requerente está 

incapacitado para o trabalho?

g) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Nesse sentido, diante do teor da certidão de fl. 94, NOMEIO, em 

substituição, o Dr. Francisco Canhoto, para a realização de perícia médica.

 No mais, CUMPRA-SE, integralmente, a decisão de fls. 69/70-verso.

INTIMEM-SE.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147164 Nr: 6938-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA BOCKHORNY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 147164

Vistos.

Cuidam-se de Embargos Declaratórios interposto pelo INSS, em face da 

decisão de fls. 104, reputando que a mesma teria sido omissa ao não 

tratar dos efeitos dos embargos de declaração opostos contra o acórdão 

que julgou o RE 579.431-8/RS.

 Oportunizado o contraditório o autor defendeu a regularidade formal da 

decisão.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, bem como a retificação de erros 

materiais, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Com efeito, pretende o autor utilizar-se dos embargos de declaração como 

forma de reconhecer suposta irregularidade na decisão de fls. 153 que 

teria julgado matéria que se encontrava suspensa sob o regime da 

Repercussão Geral, o que se mostra inadequado pela presente via.

Ademais cumpre observar que o artigo 1026 do NCPC é claro ao destacar 

que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e o 

inciso III do artigo 1040 do NCPC também é claro ao determinar o retorno do 

curso dos processos suspensos da publicação do acórdão paradigma e 

não do seu transito em julgado, que aliás se deu em 18/8/2018 esvaziando 

a questão de qualquer interesse jurídico.

 Assim, sem entrar no mérito sobre o acerto ou desacerto da decisão de 

rigor a rejeição dos embargos de declaração.

Certificado o decurso do prazo recursal contra a decisão de fls. 104, 

expeçam-se, os respectivos RPVs.

.Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 29 de agosto de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144327 Nr: 3926-21.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 144327

Vistos.

Cuidam-se de Embargos Declaratórios interposto pelo INSS, em face da 

decisão de fls. 153, reputando que a mesma teria sido omissa ao não 

tratar dos efeitos dos embargos de declaração opostos contra o acórdão 

que julgou o RE 579.431-8/RS.

 Oportunizado o contraditório o autor defendeu a regularidade formal da 

decisão.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, bem como a retificação de erros 

materiais, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Com efeito, pretende o autor utilizar-se dos embargos de declaração como 

forma de reconhecer suposta irregularidade na decisão de fls. 153 que 

teria julgado matéria que se encontrava suspensa sob o regime da 

Repercussão Geral, o que se mostra inadequado pela presente via.

Ademais cumpre observar que o artigo 1026 do NCPC é claro ao destacar 

que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e o 

inciso III do artigo 1040 do NCPC também é claro ao determinar o retorno do 

curso dos processos suspensos da publicação do acórdão paradigma e 

não do seu transito em julgado, que aliás se deu em 18/8/2018 esvaziando 

a questão de qualquer interesse jurídico.

 Assim, sem entrar no mérito sobre o acerto ou desacerto da decisão de 

rigor a rejeição dos embargos de declaração.

Certificado o decurso do prazo recursal contra a decisão de fls. 153 

expeçam-se, os respectivos RPVs.

.Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 29 de agosto de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 133197 Nr: 3120-20.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido 

em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125365 Nr: 4377-17.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139751 Nr: 10258-38.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Às fls. 150/151 foi a parte autora devidamente intimada do levantamento 

dos valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1 de setembro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105136 Nr: 3882-41.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Considerando-se que restou frustrada a comunicação do levantamento 

dos valores renove-se, por carta, a intimação do autor sobre o 

levantamento.

Frustrada por mudança de endereço intime-se o patrono para atualizar o 

endereço da parte para renovação da diligência.

Frustrada ambas as providências, intime-se por edital.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148396 Nr: 8283-44.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE CIRILO RIBEIRO, HENERDINA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 148396

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Às fls. 161/161v foi a parte autora devidamente intimada do levantamento 

dos valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 
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despesas processuais.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 104512 Nr: 3351-52.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 104512

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Considerando-se que restou frustrada a comunicação do levantamento 

dos valores renove-se, por carta, a intimação do autor sobre o 

levantamento.

Frustrada por mudança de endereço intime-se o patrono para atualizar o 

endereço da parte para renovação da diligência.

Frustrada ambas as providências, intime-se por edital.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1 de setembro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105042 Nr: 3780-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 105042

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Às fls. 172/173 foi a parte autora devidamente intimada do levantamento 

dos valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105417 Nr: 4175-11.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 105417

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Às fls. 187/188 foi a parte autora devidamente intimada do levantamento 

dos valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116187 Nr: 6215-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MERENCIANO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 116187

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Às fls. 133/134 foi a parte autora devidamente intimada do levantamento 

dos valores por seu patrono.
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Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 247608 Nr: 14836-34.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVANIR SOCORRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a apresentação requerimento 

administrativo indeferido(16/10/2016 – fls. 27), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a reimplantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença, visto que em razão dos fundamentos já consignados quanto a 

demonstração da incapacidade, condição de segurado, 

preenchimento/desnecessidade de carência e a natureza alimentar do 

benefício conjugada a hipossuficiência da parte autora, patente a 

aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de urgência, nos termos do 

artigo 300 do CPC, o que aliás já fora determinado por este 

Juízo.Outrossim, mantenho o preceito cominatório no montante de R$ 

200,00 por dia de descumprimento da reimplantação do benefício, limitado 

ao montante de R$ 40.000,00, observando-se que eventual cessação 

administrativa do benefício, somente poderá ser realizada mediante os 

procedimentos fixados para a cessão da aposentadoria por invalidez e 

não dos procedimentos destinados a cessação do auxilio doença.Sobre 

as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a citação e 

correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada parcela, 

utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da 

Justiça Federal (versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida 

em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 

9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte 

requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que 

fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193003 Nr: 9319-19.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FRANCISCO CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS - 

OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 193003

Vistos,

O INSS, com fundamento no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, 

embargos de declaração em razão de omissões contidas na sentença que 

não fixou o termo final do beneficio.

Oportunizada a manifestação da parte autora sobre a data de cessação 

do beneficio a mesma se limitou a consignar que seu benefício sequer foi 

implementado.

É o necessário.DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, bem como a retificação de erros 

materiais, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Verifica-se, que apesar da norma vigentes disponha claramente que o 

termo final somente deve ser fixado se possível a sua previsão reputo que 

a expressa menção da impossibilidade de fixação do DCB é apta a tornar 

a sentença obscura.

Assim, acolho os embargos de declaração apenas para consignar a 

impossibilidade de fixação da DCB, visto que não se mostra viável a 

fixação de data pretérita e a renovação da pericia a fixação de DCB não 

se mostra razoável visto que o tempo médio de realização de pericia se 

mostra superior ao prazo previsto na legislação quando da inviabilidade de 

fixação do termo final, sendo certo, por óbvio que nada obsta a 

apresentação pelo segurado de pedido administrativo de prorrogação do 

beneficio ou para concessão de novo benefício.

Por fim, intime-se o INSS para comprove a implantação do benefício e 

aguarde-se eventual interposição de recursos voluntários, certificado o 

decurso do prazo remetam-se os autos a superior Instância, nos termos 

da sentença. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 29 de agosto de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 152295 Nr: 926-76.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Atente-se o Cartório para a natureza acidentária do feito, remetendo-se o 

mesmo ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129494 Nr: 8327-34.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JANDIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, bem como a retificação de erros 

materiais, porventura existente na decisão em sentido amplo.Com efeito, 

assiste razão aos embargantes, visto que em que pese sua impugnação 

não tenha sido acolhida no que tange a exclusão de parcelas pagas 

administrativamente antes da prolação de sentença da base de cálculos é 

certo que os índices de atualização e correção foram sendo incorretos os 

índices e forma de cálculo do requerido utilizadas pelo autor para o cálculo 

do débito principal o são também para o dos honorários.Assim, em que 
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pese de fato as parcelas vencidas antes da prolação de sentença, ainda 

que pagas administrativamente em razão de antecipação de tutela, devam 

integrar a base de cálculo dos honorários é certo que tal base deve ser 

atualizada nos mesmos termos que o débito principal, sendo inviável a 

homologação do calculo de fls. 130/132.Outrossim, acolho os embargos 

de declaração apenas para afastar a homologação dos cálculos de fls. 

130/132 determinando a sua renovação observando-se os mesmos 

parâmetros do de fls. 154v, atentando-se apenas para a necessidade de 

adequação da base de cálculo para fins do cálculo dos honorários, 

mantendo o restante da decisão na forma em que foi prolatado.Por fim, 

considerando-se que o requerido apresentou cálculos a fls.166 para fins 

de fixação dos honorários sucumbênciais já com a base de cálculo 

adequada, determino que se oportunize a manifestação do exequente, no 

prazo legal.Permanecendo o mesmo silente, e não sendo interpostos 

recursos contra o julgamento da impugnação, expeça-se a RPV, 

observando-se o calculo de fls. 154v para o principal e o de fls. 166 para 

os honorários. .Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134454 Nr: 4539-75.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... herdeiros habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV 

deverá ser preenchido em partes iguais para os aludidos 

herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o 

patrono do de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais 

deverão ser intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 

– quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a 

homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao teto de 60 

(sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento mediante RPV, 

notadamente tendo em vista a incidência dos juros e correção monetária, 

fica determinado o seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se 

manifeste a respeito, sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, 

desde que o patrono possua poderes específicos para tanto, fica desde já 

acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser 

preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, devendo ser 

preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem como dos juros 

proporcionalmente aos valores totais, nos termos da planilha COREJ 

desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser anotada a 

data-base do mês de expedição da requisição;b)não havendo renúncia, 

deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma do art. 534 

do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988, 

ficando desde já autorizada a requisição do pagamento via precatório dos 

valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 

535 do CPC.3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:Caso 

a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 

nos autos e comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com 

as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177407 Nr: 19542-65.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o 

benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% 

(cem por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação do 

auxílio-doença administrativamente (1/10/2014 – fls. 17), nos termos do 

art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação dessa sentença, visto que em razão dos fundamentos já 

consignados quanto a demonstração da incapacidade, condição de 

segurado, preenchimento de carência e a natureza alimentar do benefício 

conjugada a hipossuficiência da parte autora, patente a aplicabilidade dos 

preceitos atinentes a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. 

Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada). Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência socialSentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC, visto que a condenação imposta ao INSS não tem o potencial de 

ultrapassar 1000 (mil) salários mínimos.Certificado o trânsito em julgado e 

comprovada a implementação do benefício e não havendo requerimentos 

atinente ao cumprimento da sentença, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180672 Nr: 22613-75.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Tangará 

da Serra, 29 de agosto de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 103163 Nr: 2007-36.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADALBERTO BALDUS, VERA BALDUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 103163

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 
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tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Às fls. 184/185 foi a parte autora devidamente intimada do levantamento 

dos valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 104927 Nr: 3721-31.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 104927

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Considerando-se que restou frustrada a comunicação do levantamento 

dos valores renove-se, por carta, a intimação do autor sobre o 

levantamento.

Frustrada por mudança de endereço intime-se o patrono para atualizar o 

endereço da parte para renovação da diligência.

Frustrada ambas as providências, intime-se por edital.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125616 Nr: 4598-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA SILVA DA FONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125616

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Considerando-se que restou frustrada a comunicação do levantamento 

dos valores renove-se, por carta, a intimação do autor sobre o 

levantamento.

Frustrada por mudança de endereço intime-se o patrono para atualizar o 

endereço da parte para renovação da diligência.

Frustrada ambas as providências, intime-se por edital.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132450 Nr: 2310-45.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR ANTONIO NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 132450

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Considerando-se que restou frustrada a comunicação do levantamento 

dos valores renove-se, por carta, a intimação do autor sobre o 

levantamento.

Frustrada por mudança de endereço intime-se o patrono para atualizar o 

endereço da parte para renovação da diligência.
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Frustrada ambas as providências, intime-se por edital.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55204 Nr: 4758-64.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 55204

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Às fls. 216/217 foi a parte autora devidamente intimada do levantamento 

dos valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137312 Nr: 7647-15.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cumpra-se o v Acórdão.

Intimando-se o autor para que comprove a apresentação de reqeurimento 

administrativo no prazo de 30 dias.

Após a comprovação do requerimento, intime-se a autarquia para que se 

manifeste no prazo de 90 dias, devendo inclusive em caso de 

indefeimento administrativo, apresentar constação no que tange ao mérito 

e informar se deseja a produção de outras parovas para aquelas que se 

encontram nos autos.

Por fim, certificado o prazo de 30 dias sem comprovação do requerimento 

administrativo, intime-se pessoalmente o autor para que promova, no 

prazo legal, o andamento regular do feito sobe pena de exintção do feito 

sem julgamento do mérito.

Frustrada a intimação por mudança de endereço e deixando seu pstrono 

de promover a atualização após regular intimação pelo DJE, proceda-se a 

intimação do autor por edial, publicando-o pelo DJE.

Cumpa-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139608 Nr: 10098-13.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105052 Nr: 3791-48.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 105052

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).
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 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Considerando-se que restou frustrada a comunicação do levantamento 

dos valores renove-se a intimação do autor sobre o levantamento, 

devendo ser cientificado o Oficial de Justiça de que as intimações 

pessoais devem ser feitas a pessoa indicada no mandado e não por meio 

de terceiras pessoas ainda que guardem parentesco.

Frustrada por mudança de endereço intime-se o patrono para atualizar o 

endereço da parte para renovação da diligência.

Frustrada ambas as providências, intime-se por edital.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 213767 Nr: 5058-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 VISTOS, ETC.

Analisando a peça de ingresso, vislumbro que quando de sua interposição 

já se encontrava em vigor o Novo Código de Processo Civil, de maneira 

que a peça processual cabível para rebater o cumprimento de sentença 

seria a impugnação, conforme a novel sistemática legal, a qual se 

processa nos mesmos autos do cumprimento de sentença.

Desta feita, determino seja CANCELADA a distribuição do presente, 

devendo ser encartadas todas as peças que instruem este feito ao bojo 

do processo principal.

Após, volvam-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 531 Nr: 216-81.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABER CRESCER EDUCAÇÃO LTDA, SELMA 

HELENA BARRETO DE MAGALHÃES PINTO, ARIETE BARRETO DE 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Lorensini - 

OAB:6250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Execução nº 216-81.1998 – Cód. 531

VISTOS.

1. Defiro o pedido retro.

2. Com fulcro no art. 40, § 2.º da Lei n.º 6.830/80 proceda-se ao 

arquivamento do feito, que deverão aguardar no arquivo provisório até 

que reste configurada a hipótese do § 3.º do citado artigo, ou qualquer 

hipótese extintiva da presente execução.

 4. Exclua-se o presente feito do relatório estatístico mensal, conforme 

determina a CNGC.

Intime-se.

Às providências.

Tangará da Serra, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116672 Nr: 6714-13.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 116672

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Às fls. 140/141 foi a parte autora devidamente intimada do levantamento 

dos valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131841 Nr: 1627-08.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Considerando-se que restou frustrada a comunicação do levantamento 

dos valores renove-se, por carta, a intimação do autor sobre o 

levantamento.
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Frustrada por mudança de endereço intime-se o patrono para atualizar o 

endereço da parte para renovação da diligência.

Frustrada ambas as providências, intime-se por edital.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139247 Nr: 9707-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM GREGORIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Henrique Teixeira 

Alves - OAB:24126/O, LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES - 

OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178010 Nr: 20152-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 178010

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Às fls. 108/109 foi a parte autora devidamente intimada do levantamento 

dos valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1 de setembro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156914 Nr: 5534-20.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE EUCLIDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Às fls. 99/100 foi a parte autora devidamente intimada do levantamento 

dos valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142175 Nr: 1551-47.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em 
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par tes  igua is  para  os  a lud idos  herde i ros ;c ) inex is t indo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126272 Nr: 5214-72.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGINA MARCELINA DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 126272

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Às fls. 169/170 foi a parte autora devidamente intimada do levantamento 

dos valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 107187 Nr: 5863-08.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 107187

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Considerando-se que restou frustrada a comunicação do levantamento 

dos valores renove-se, por carta, a intimação do autor sobre o 

levantamento.

Frustrada por mudança de endereço intime-se o patrono para atualizar o 

endereço da parte para renovação da diligência.

Frustrada ambas as providências, intime-se por edital.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 29707 Nr: 3323-89.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIBURCIO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, NEULA DE 

FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 29707

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Às fls. 279/280 foi a parte autora devidamente intimada do levantamento 

dos valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.
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Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170892 Nr: 12289-26.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TOFALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 170892

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Às fls. 105/105v foi a parte autora devidamente intimada do levantamento 

dos valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102668 Nr: 1508-52.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 102668

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Às fls. 272/273 foi a parte autora devidamente intimada do levantamento 

dos valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281371 Nr: 10119-42.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que o requerente não colacionou aos 

autos comprovante de seu atual endereço, visto que o documento de fl. 21 

se refere à pessoa estranha aos autos.

Desse modo, intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacione aos autos comprovante de endereço atual e em seu nome.

Sem prejuízo da deliberação supra, oficie-se a 9ª Vara da Justiça Federal 

de Cuiabá para que informe a eventual realização de perícia nos autos n.º 

0002380-65.2018.4.01.3600, encaminhando-a para utilização como prova 

emprestada.

Além disso, oficie-se ao Instituto Nacional da Seguridade Social para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informe se o benefício do requerente era 

proveniente de decisão judicial, instruindo a resposta com eventuais 

decisões do mencionado processo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 4 de setembro de 2018.

MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção

(Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162134 Nr: 13265-67.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... deverão ser intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 

2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a 

homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao teto de 60 

(sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento mediante RPV, 

notadamente tendo em vista a incidência dos juros e correção monetária, 

fica determinado o seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se 

manifeste a respeito, sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, 

desde que o patrono possua poderes específicos para tanto, fica desde já 

acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser 

preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, devendo ser 

preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem como dos juros 

proporcionalmente aos valores totais, nos termos da planilha COREJ 
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desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser anotada a 

data-base do mês de expedição da requisição;b)não havendo renúncia, 

deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma do art. 534 

do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988, 

ficando desde já autorizada a requisição do pagamento via precatório dos 

valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 

535 do CPC.3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:Caso 

a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 

nos autos e comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com 

as baixas e cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279350 Nr: 8567-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE MELLO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do 

provimento041/2016/CGJ impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para que, no prazo legal, diga acerca da manifestação de fls.31v, 

esclarecendo sobre a efetiva implantação do benefício sob enfoque nos 

autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141046 Nr: 363-19.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZO PEREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, analisando estes autos verifiquei que não fora 

procedido a atualização no Sistema Apolo quanto à procuração de fl. 92, 

razão pela qual, procedi as anotações necessárias e renovo o ato de 

intimação da parte autora, na pessoa da advogada Dra. Lucinéia 

Rodrigues de Souza - OAB/MT 16339, dos termos da decisão a seguir: 

dispositivo final: Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, 

isso na hipótese de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, 

em primeiro lugar determino, após a adoção da providência do item b.3, a 

intimação do devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, 

impugnar no prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535). Desde já fica 

determinado o seguintea) intime-se a parte exequente para que se 

manifeste a respeito, sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, 

desde que o patrono possua poderes específicos para tanto, fica desde já 

acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser 

preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, devendo ser 

preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem como dos juros 

proporcionalmente aos valores totais, nos termos da planilha COREJ 

desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser anotada a 

data-base do mês de expedição da requisição; b) não havendo renúncia, 

deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma do art. 534 

do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988, 

ficando desde já autorizada a requisição do pagamento via precatório dos 

valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 

535 do CPC. 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte: 

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência. Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 

nos autos e comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com 

as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143355 Nr: 2860-06.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CORTES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerente pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251478 Nr: 17885-83.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 3º VARA DE CUIABA-MT, GIORGI 

KUYUMTZIEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 39, entendo por bem DESTITUIR o perito 

nomeado à fl. 51.

Dessa feita, NOMEIO como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, 

para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, desde já, 

o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução n. 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, FIXO os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o expert 

justificar as razões pelas quais entende ser necessária a majoração do 

valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.

 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249372 Nr: 16125-02.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte requerida, perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável ou na pessoa de seu representante judicial (CPC, artigo 75, 

IV c/c artigo 242, §3º) para, querendo, apresente reposta no prazo e 

forma da lei.
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Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação 

em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender necessárias.

Consigna-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 123126 Nr: 2176-52.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 150504 Nr: 10579-39.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165798 Nr: 4717-19.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA MENDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208719 Nr: 983-89.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA MARIA DA SILVA JARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 983-89.2016.811.0055 (Cód. 208719)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 287032 Nr: 14786-71.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME, PATRICIA 

PASSARELLO DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:24.546-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓD. 287032 VISTOS (...).1 – Primeiramente, quanto ao valor da causa, 

deverá a inicial ser emendada, eis que não atende ao prescrito pelo artigo 

282, II que se refere ao ato jurídico “lato sensu”.2 – Do mesmo modo, o 

pedido de gratuidade encontra obstáculos nos documentos juntados pelo 

próprio autor. De fato, estamos diante de uma ação em que a área sobre a 

qual recai o projeto foi adquirida por quantia considerável, qual seja R$ 

550.000,00. Há nos autos menção ao pedido de alvará de construção de 

mais de mil metros quadrados , conforme documento de fls. 31. Trata-se 

de construção que não pode ser reputada de pequeno porte, mas sim de 

valor considerável conforme tabela do SINDUSCON-MT 

(http://sindusconmt.org.br/arquivos/cub/a30882a22409c33f53a8dd935f3d

61e7.pdf).Tais valores (obra e imóvel), tomando por vase a os 

documentos juntados e a tabela acima mencionada, se somados, superam 

a casa de 1,5 milhões.Assim, não verifico de plano a possibilidade de 

deferir a gratuidade, sendo possível o parcelamento das custas em até 06 

(seis) vezes, conforme artigos 98 e 99 do CPC vigente.Da mesma forma, 

determino que no prazo de emenda demonstre o contrario ou promova o 

pagamento da taxa judiciaria e inicio do pagamento do parcelamento das 

custas que faculto em até 06 (seis) parcelas em relação ao valor da 

causa que deverá ser corrigido.3 - Quanto aos documentos que instruem 

a inicial, não há nos autos cópia do procedimento relativo aos pedido de 

alvará , qual seja o processo relativo ao mesmo, imprescindível para 

análise do pedido, já que apenas com todo sua juntada integral, bem como 

da Lei complementar 210/2015 poderá o Juízo analisar as pareceres 

auxiliares e documentação juntada em tal procedimento administrativo.4 – 

Dentre as omissões não atentou ao artigo 319, VII do CPC, bem como 

artigo 178 do mesmo código e artigo 129, III da Constituição Federal.Intimo 

a parte autora, por meio do DJE para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 321 do CPC.Cumpra-se.Tangará da Serra, 

28 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 6078 Nr: 2393-18.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. BRAZ FRANÇA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Augusto bearsi - 

OAB:4.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT
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 Vistos

1 - Defiro o pedido de fls. 122, devendo o oficial proceder a penhora de 

tantos bens quanto bastarem à satisfação do crédito exequendo.

2 - No mais, indefiro o pedido eis que estamos diante do cumprimento de 

sentença em relação aos honorarios advocatícios, devidos pela empresa 

outrora executada, e agora requerida no cumprimento.

3 - Cumprido o item "1", não havendo pagamento ou impugnação nos 

prazos estabelecidos pelo artigo 523 do CPC, abra-se vista a exequente 

para que se manifeste no przo de 30 (trinta) dias, fornecendo elementos 

ao prosseguimento do feito. Em caso de inércia, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270306 Nr: 1385-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1385-05.2018 – cód. 270306

VISTOS ETC.

Considerando a necessidade de uma nova audiência a ser designada, 

tendo em vista que a sessão designada restou infrutífera, devido que não 

houve expediente forense na data demandada, conforme se extrai da fl. 

183, a par disso, redesigno nova audiência de conciliação (CEJUSC) na 

data 19/10/2018, a partir da 13h45min da tarde.

 Outrossim, determino a intimação das partes do aludido processo para o 

comparecimento na data demandada, fruindo da possibilidade de multa 

conforme dispõe o art. 334 §8 do NCPC.

Intima-se

Cumpra-se

Às providências.

Tangara da Serra, 05 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 190517 Nr: 7057-96.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para que diga, no prazo legal, acerca 

do ofício de fls.103 esclarecendo acerca da efetiva implantação do 

benefício sob enfoque no feito. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151278 Nr: 11408-20.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEM, IMDS, DFMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi REDESIGNADO o dia 13/10/2018 

(sábado), às 07:00 horas para realização da perícia médica, a ser 

realizada no consultório do Dr. FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, na 

"Clínica de Fraturas", sito à Av. Tancredo Neves, nº 635-W, Centro, nesta 

cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196082 Nr: 11745-04.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA LEANDRO, KAIOVANE KAUE LEANDRO 

BARBOSA, NATALICIO JOSE LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi REDESIGNADO o dia 13/10/2018 

(sábado), às 07:00 horas para realização da perícia médica, a ser 

realizada no consultório do Dr. FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, na 

"Clínica de Fraturas", sito à Av. Tancredo Neves, nº 635-W, Centro, nesta 

cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260981 Nr: 25605-04.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 170484 Nr: 11724-62.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETE RAMOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da certidão de fl. 66, DECRETO a revelia da Autarquia 

Federal, com a ressalva do artigo 345, inciso II, do CPC.

 Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes quesitos, que deverão ser respondidos pelo 

perito, nos seguintes termos:

a) O (a) requente é portador (a) de algum tipo de enfermidade ou 

deficiência?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o (a) requerente para o trabalho? Em que 

grau (total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) E possível estabelecer desde quando é portador da 

enfermidade/deficiência apurada?

f) E possível estabelecer desde quando o (a) requerente está 

incapacitado para o trabalho?

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 259 de 779



g) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Após, CUMPRA-SE, integralmente, a decisão de fls. 46/47-verso.

Ademais, diante da informação de que fora cessada a concessão do 

benefício previdenciário (fls. 113/113-verso), OFICIE-SE o INSS, para que, 

no prazo de 15 dias, promova o restabelecimento e/ou implante o benefício 

deferido na decisão de fls. 46/47-verso, devendo acostar aos autos o 

comprovante, sob pena de pagamento de multa diária, nos termos da 

decisão de fl. 47-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174397 Nr: 16275-85.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(4/8/2014 – fl. 68), com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO 

a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados 

no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do 

CPC, que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 

2º do Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.DETERMINO a remessa dos autos 

ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125419 Nr: 4388-46.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGILIO RIBEIRO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, THIAGO CRUZ FURLANETO GARCIA - OAB:13607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184655 Nr: 2458-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 83-v, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146794 Nr: 6539-14.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor do acórdão de fls. 126/129, bem como o aresto 

proferido recentemente no Recurso Extraordinário nº. 631.240/MG, por 

meio do qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser necessário o 

prévio requerimento administrativo do benefício, suspendo o curso do 

processo, devendo ser intimada a parte autora para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, promova o requerimento administrativo junto ao INSS 

localizado neste município, sob pena da extinção do processo.

Demonstrada a postulação na forma acima referida, intime-se a autarquia 

requerida para que, no prazo de 90 (noventa) dias, manifeste acerca da 

postulação.

Em seguida, certificado o decurso dos prazos assinalados ou havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para demais deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 103170 Nr: 2014-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DAVI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inexistência de providência a ser adotada no presente 

feito, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 55253 Nr: 4804-53.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS TANGARA LTDA, ELOIR MAFESSONI, JOAO CARLOS 

MAFESSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Execução Fiscal nº 4804-53.2006 – Cód. 55253

VISTOS

 Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Ind. e Com. de Produtos Alimentícios Tangará Ltda e Outros.

Às fls. 86/104há manifestação da Sra. Marlene D. H. Mafessoni, 
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requerendo a liberação de valores supostamente bloqueados via 

BACENJUD, nas contas existentes em seu nome na Caixa Econômica 

Federal. Alega que os valores bloqueados junto são impenhoráveis eis 

que provenientes de pensões e aposentadoria.

Indefiro tal pedido eis que o extrato bancário acostado aos autos não 

comprova que o valor bloqueado foi proveniente desde Juízo; ademais se 

denota que o bloqueio de fls. 70 tomou por base o CPF do executado Eloir 

e foi realizado em conta vinculada ao Banco Bradesco.

Todavia, percebe-se que o executado Eloir veio a óbito conforme consta 

da certidão de fls. 103. A morte de uma das partes suspende o processo 

no exato momento em que se deu, ainda que o fato não seja comunicado 

ao juiz da causa, invalidando os atos judiciais acaso praticados depois 

disso.

Assim sendo entendo que o bloqueio realizado às fls. 70 foi indevido, 

motivo pelo qual determino que seja intimada a Sra. Marlene para que 

informe conta para depósito bem como a existência de inventário do Sr. 

Eloir Mafessoni.

Nos termos do art. 313, I do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

suspensão do feito.

Intimem-se a requerente para que, no prazo de 02 (dois) meses, cumpra o 

que determina o §2º do art. 313 do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra, 27 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165926 Nr: 4954-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALES BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL ARTEMAN LEONEL DE 

MELO - OAB:6083

 PROCESSO Nº 4954-53.2014 – Cód. 165926

VISTOS

 O executado vem aos autos requerendo a liberação dos valores 

bloqueados via BACENJUD; para tanto alega que os valores bloqueados 

são provenientes de sua aposentadoria.

Contudo, o executado não traz aos autos qualquer prova de suas 

alegações, e embora mencione a existência de um extrato anexo à 

petição, o mesmo não fora juntado.

 Assim sendo, determino que o executado junte, no prazo de 10 (dez) 

dias, prova de que tal valor era proveniente de aposentadoria.

Ademais, intime-se o exequente a fim de que requeira o que entender de 

direito, em igual prazo.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148186 Nr: 8054-84.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELI FATIMA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE LOPES DE SOUZA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT, 

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi REDESIGNADO o dia 13/10/2018 

(sábado), às 07:00 horas para realização da perícia médica, a ser 

realizada no consultório do Dr. FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, na 

"Clínica de Fraturas", sito à Av. Tancredo Neves, nº 635-W, Centro, nesta 

cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 172237 Nr: 13862-02.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W COMPANHIA DIGITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 10.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido formulado por B2W COMPANHIA DIGITAL em 

face do Município de Tangará da Serra.Condeno a Embargante ao 

pagamento das custas e honorários, ficando estes agora majorados, nos 

autos do executivo, para 15% do valor do débito, dado o trabalho 

acrescido pela defesa nos embargos, conforme artigo 827, § 2.º do 

CPC/2015.Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 05 de setembro de 

2018.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228889 Nr: 17552-68.2016.811.0055

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COM. E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, ANTONIO ANDERSON 

MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondente a duas (02) diligências para o cumprimento do mandado 

de penhora e avaliação, na localidade denominada bairro São Cristóvão, 

zona urbana desta cidade, ao qual será acrescido a importância relativa à 

tarifa bancária, cujo depósito deverá ser efetuado por meio de Guia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55568 Nr: 5118-96.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

NOS AUTOS ACERCA DO LAUDO ACOSTADO AS FLS. 6955/7018, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285243 Nr: 13261-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT CORPORATION, ADOBE SYSTEMS BRASIL 

LTDA, A. INC., E. T. INC.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE CARVALHO SOARES - 
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OAB:335.936/SP, FELIPE DE CARVALHO SOARES - OAB:335.936/SP, 

Jackson Mário de Souza - OAB:4635, MAURO EDUARDO LIMA DE 

CASTRO - OAB:146.791/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BERALDO BARROS - 

OAB:12970

 Intimação do autor para manifestar acerca do complemento de diligência 

do oficial de justiça já realizada nos autos no valor R$ 991, 98, cujo 

depósito será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

indicando o oficial EDSON OSMAR ALVIANO COSTA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285243 Nr: 13261-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT CORPORATION, ADOBE SYSTEMS BRASIL 

LTDA, A. INC., E. T. INC.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE CARVALHO SOARES - 

OAB:335.936/SP, FELIPE DE CARVALHO SOARES - OAB:335.936/SP, 

Jackson Mário de Souza - OAB:4635, MAURO EDUARDO LIMA DE 

CASTRO - OAB:146.791/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BERALDO BARROS - 

OAB:12970

 Intimação do autor para manifestar quanto ao complemento de diligência 

do oficial de justiça; solicito a intimação da Parte Autora para efetuar o 

pagamento da complementação da diligência desta Oficiala de Justiça no 

valor de R$ 293,92 (Duzentos e noventa e três reais e noventa e dois 

centavos), que deverá ser depositada por meio do link 

http://arrecadação.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, indicando 

a Oficiala RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279146 Nr: 8348-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE BASALIA FERREIRA, CÉLIO CÂNDIDO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

A concessão da assistência judiciária gratuita está condicionada à 

apresentação da declaração a que alude o artigo 3º, §2º, da Lei Estadual 

n.º 7.603/01 (declaração da parte, sob as penas da lei, no sentido de que 

não pode prover as custas do processo sem privar-se do necessário à 

sua subsistência) .

Assim, intime-se a parte autora para que colacione aos autos declaração 

retro mencionada, em razão do pedido de gratuidade da justiça postulado 

na presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Além disso, colacione aos autos comprovante de seu atual endereço e 

documentos pessoais.

Após, conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13317 Nr: 2311-16.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 , intime-se o exequente para dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando-se bens penhoráveis, bem como o documento os 

documentos oriundos da receita federal que encontra-se arquivados em 

pasta sigilosa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284454 Nr: 12636-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Antunes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, MARCO ANTONIO DE SOUZA - OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 INTIMAÇAO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA 

PARTE REQUERIDA AS FLS. 26-39, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 112312 Nr: 2496-39.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. W. SERVIÇOS DE COLHEITAS E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 05(cinco) dias, para a que 

a parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls. 207.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13313 Nr: 2307-76.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - 

OAB:14523/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Vistos em correição,

Considerando-se o acolhimento do Agravo de Instrumento n.º 

1009689-44.2018.811.000, o qual atribuiu efeito suspensivo a decisão de 

fls. 412, suspenda-se os autos em relação ao imóvel rural até ulterior 

decisão.

Remetam-se as informações ao I. Relator.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144042 Nr: 3629-14.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. F. DA SILVA COMERCIO DE OCULOS -ME, 

DEBORAH FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NOS VALORES DE R$ 

6.709,94 E 12,59 REAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271173 Nr: 2144-66.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, Rafael Netto Moreira 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº 271173

Vistos em correição ,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerido quanto a 

decisão de fls. 118 que seria contraditória visto que oportunizou a autora 

a comprovação de hipossuficiência quando de fato o pedido de gratuidade 

foi feito pelo requerido.

Por fim a parte requerida apresentou documentação que reputa apta a 

demonstrar sua hipossuficiência.para fins de acolhimento do pedido de 

gratuidade.Oportunizada a manifestação do embargado, o mesmo pugnou 

pela rejeição dos embargos.

É o necessário.DECIDO.

Conheço dos embargos e acolho-os, visto que apesar da decisão ser 

clara ao indicar que foi o requerido que pugnou pela gratuidade e não 

comprovou sua hipossuficiência é certo que por erro material constou no 

dispositivo intimação ao autor e não ao requerido para demonstrar a 

hipossuficiência.

Assim, ainda que o erro material não tenha impedido a exata compreensão 

da decisão pelo requerido, visto que apresentou os documentos que 

reputa apto a demonstrar sua hipossuficiência de rigor a integração da 

decisão esclarecendo que cabe a parte que pugnou pela gratuidade a 

comprovação da mesma.

Superada tal questão é certo que o requerido se limitou a comprovar que 

atua no ramo do agronegócios mantendo atividade empresarial de tamanho 

considerável o que aliado aos extratos que instruíram a decisão retro são 

suficiente aos indeferimento da gratuidade, visto que prejuízos em 

determinada safra e o levantamento da financiamento para atividade 

produtiva são inerentes a atividade agrícola e não são aptas a atribuir ao 

empresário a qualidade de hipossuficiência, razão pela qual indefiro a 

gratuidade pedida pelo requerido.

Outrossim, para o prosseguimento do feito, certifique-se o decurso do 

prazo fixado para especificação de provas e identificação de pontos 

controvertidos.e então conclusos para o saneamento do 

feito.Intime-se.Cumpra-se.

Tangará da Serra, 5 de outubro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262550 Nr: 26602-84.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHMDL, ROSILENE LOPES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MARES MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20.872 OAB/MT, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:30485/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, RUBIA 

EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.120

 Autos nº 262550

Vistos ,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerido Mares 

Mapfre Risco Especiais Seguradora S/A, visto que a sentença teria sido 

omissa ao apreciar os efeitos do acordo celebrado entre os demais 

litigantes para com a requerida.

É o necessário.DECIDO.

Conheço dos embargos e acolho-os, visto que de fato não houve análise 

especifica quanto a situação processual da empresa requerida, nem com 

relação aos demais requerimentos contidos na contestação.

Assim, de rigor a atribuição de efeitos infringentes ao presentes embargos 

para a reconhecer a necessidade de prévia manifestação da segunda 

requerida quanto ao acordo para delimitação dos seus efeitos em relação 

da mesma.

Assim, de rigor a integração da decisão a qual passa a ter a seguinte 

redação:

“ Vistos

Colha-se a manifestação da segundo requerida quanto ao acordo 

celebrado entre autor e primeira requerida, devendo a mesma 

manifestar-se expressamente quanto a sua adesão ao mesmo caso 

deseje a extinção do feito na forma pretendida.

Manifestando o seguindo requerido desinteresse na adesão ao acordo e 

discordância quanto a extinção do feito deve se manifestar sobre 

carência superveniente e apresentar versão do recibo de fls. 121v 

assinado e datado ou na inexistência deste deve apresentar 

comprovantes da transferência dos valores atinentes ao sinistro que 

permita a aferição da data de pagamento, oportunizando-se então o amplo 

contraditório em relação as demais partes, para que se manifestem sobre 

a carência superveniente em relação a segunda requerida e principio da 

causalidade para fixação dos encargos sucumbênciais. .

Outrossim em ambas as hipóteses, colha-se a manifestação do Ministério 

Público e identifique-se o feito com a tarja adequada ante a presença de 

interesse de menores..

Então, voltem-me conclusos”

Intime-se.Cumpra-se.

Tangará da Serra, 5 de setembro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208634 Nr: 922-34.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARINETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI FERREIRA ALVES & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência preliminar dia 5 de setembro de 2018, às 14:00 horas-MT

Autos nº: 208634

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, Marcos Terencio 

Agostinho Pires, a autora acompanhada de sua advogada e o 

representante da requerida acompanhada de advogada

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi deferida a juntada de 

substabelecimento pela advogada da autora no prazo legal.

Após as partes entraram em acordo, nos seguintes termos.

Que o requerido se compromete a pagar a autora o montante de R$ 

1700.00 em 8 parcelas, sendo a primeira de R$ 400,00 vencendo em 20 de 

setembro de 2018, 6 parcelas mensais de R$ 200,00, vencendo a primeira 

em 10 de outubro de 2018 e uma ultima parcela de R$ 100,00 vencendo 

em 10 de abril de 2019.

Que em caso de mora fica estipulado o vencimento antecipado do débito e 

multa de 60% sobre o saldo remanescente.

Que os pagamentos serão realizados por meio de transferências para 

Banco do Brasil, ag. 4205-6 conta corrente 17471-8, em nome Douglas 

Liria Fernandes Brasil Cpf 05173569964. Cada parte arcara com os 

honorários de seu patrono.

Após foi prolatada a seguinte sentença:

Vistos,
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Considerando-se que as partes são maiores e capazes, tratando-se de 

direitos disponíveis, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo ora entabulado, razão por que JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 

487, inciso III, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência. Dou a 

sentença por publicada em audiência,.CUSTAS e honorários advocatícios 

conforme acordado, observando-se a isenção de eventuais custas 

remanescentes eis que celebrado antes do julgamento do feito. Após, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Nada mais havendo a 

consignar, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam 

a ata. NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

 Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Autora

Advogada

Representante da empresa autora:

Advogada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274831 Nr: 4852-89.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI SERGIO MAIESKI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICRO CERVEJARIA SERRANA LTDA - ME, 

RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER LTDA-ME, V. M. ANSCHAU - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Teixeira 

Alves - OAB:24126/O, LAUREN JULIE - OAB:23380, LUIZ ANTONIO 

BRASIL FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos pelas partes requeridas RESTAURANTE E 

CHOPERIA STEIN BIER LTDA –ME E V. M.ANSCHAU-ME ás.fls. 162/195, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224123 Nr: 13438-86.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES SALVADOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA), POSITIVO 

INFORMÁTICA S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BOLIS - 

OAB:17819/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, FELIPE HASSON - OAB:42.682/PR, GABRIELA 

MASCARENHAS FIUZA - OAB:OAB/MG 126.906, JOSÉ CUSTÓDIO 

PIRES RAMOS NETO - OAB:OAB/MG 150.225

 Autos nº 224123

Vistos ,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerido ante a 

divergência no disposto e fundamentação quanto ao valor arbitrado para 

fins de condenação em danos morais.

Oportunizada a manifestação do embargado, o mesmo permaneceu 

silente.

É o necessário.DECIDO.

Conheço dos embargos e acolho-os, visto que evidente a contradição 

decorrente de erro material no dispositivo, sendo certo que na 

fundamentação quanto ao arbitramento dos danos morais estes foram 

fixados de forma inequívoca em seis mil reais.

Assim, de rigor a integração da decisão consignando-se que o valor 

arbitrados para fins de condenação em danos morais foi o de R$ 6.000,00, 

(seis mil reais), ficando retificado o dispositivo da sentença.

Permanecendo o restante da decisão na forma em que prolatada.

 Intime-se.Cumpra-se.

Tangará da Serra, 5 de setembro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234775 Nr: 758-35.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:OAB/MT19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA - OAB:MS 5.871

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

508,23 (quinhentos e oito reais e vinte e três centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e 

seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287065 Nr: 14824-83.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de cobrança/arbitramento de honorários advocatícios 

ajuizada por Advocacia Bridi Advogados Associados S/A em desfavor de 

Banco Bradesco S/A, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 26 de setembro de 2018, às 

13h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 
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produzindo as provas que entender necessárias.

Ressalta-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 188695 Nr: 5611-58.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAN RAFAEL CHOPERIA E RESTAURANTE 

LTDA ME, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, CESAR ANTONIO RICCIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NOS 

AUTOS DADOS NECESSARIOS PARA LEVANTAMENTO DE ALVARA NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 236425 Nr: 3175-58.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLI SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214/DF

 Vistos,

Considerando-se que o pagamento se deu em cumprimento voluntário do 

julgado já transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito, nos 

termos da decisão de fls. 106, observando-se os termos do Provimento 

12/2017/CGJ

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148406 Nr: 8294-73.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 569/570.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 205331 Nr: 18956-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR RAIMUNDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor do ofício 

470/2018 de folhas 96.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 236425 Nr: 3175-58.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLI SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214/DF

 Vistos em correição,

Considerando-se que o pagamento se deu em cumprimento voluntário do 

julgado já transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito, nos 

termos da decisão de fls. 106, observando-se os termos do Provimento 

12/2017/CGJ

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 25784 Nr: 2009-45.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de avaliação 

e constatação, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285194 Nr: 13237-26.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR RIBEIRO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA, LG ELETRONICS DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FERNANDO 

ROSENTHAL - OAB:146.730

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA LG ELETRONICS DO 

BRASIL LTDA, ONDE ESTA SOLICITANDO A EXCLUSÃO DA REQUERIDA 

VIA VAREJO(CASAS VAREJO FLS. 39, , BEM COMO MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE REQUERIDA 

LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA LTDA FLS. 139-154 VERSO, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202945 Nr: 17061-95.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANCREDO HERIBERTO TONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Caçador SC, para penhora e 

avaliação, devendo, no ato da retirada instruí-la com as peças 

necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no 

juízo deprecado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287541 Nr: 15242-21.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANE PRISCILA MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEM PRODUÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Rayane Priscila Morais da 

Silva em desfavor Zem Produções, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Inicialmente, concedo a parte autora benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 10 de outubro de 2018, às 16h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Consigna-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

Por fim, com fulcro no princípio da cooperação, intime-se a empresa 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze), colacione aos autos cópia 

das licenças e demais documentos necessários para a realização do 

evento “Dose dupla”, notadamente quanto às exigências estabelecidas 

pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158084 Nr: 6678-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA BORGES & SALAZAR GARCIA LTDA 

- ME, GERSON PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos etc.,

Compulsando aos autos, verifica-se que foram esgotadas as tentativas de 

localização da executada (fls. 33, 52/55, 74, 81/86), sendo utilizado todos 

os sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça (fls. 44/45, 48, 

60/62), inclusive pesquisa junto ao Infojud, cujo espelho encontra-se e que 

resultou em endereço em que já fora realizada tentativa de citação (fl. 48)

Dessa forma, nos termo do §3º do artigo 256 do Código de Processo Civil, 

defiro a citação por edital pelo prazo de 20 (vinte) dias, devendo a parte 

autora providenciar o necessário.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal.

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação e de 

apresentação da resposta ou pagamento sem providência pelo 

demandado, fica desde logo nomeado curador daquele a Defensoria 

Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, para apresentação das defesas.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 284948 Nr: 13038-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA DAMARES VERNEQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Vistos,

Designo audiência admonitória para o dia 15 de outubro de 2018, às 15 

horas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 199622 Nr: 14498-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CORREIA MENACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Execução Número: 7658-20.2006.811.0055Nome Reeducando: Marcio 

Alves dos SantosCondenações:Pena: 2a 0m 0dData Condenação: 

26/03/2015Data do Fato: 17/08/1999Fração para Livramento Condicional: 

1/3 - Comum PrimárioFração para Progressão Regime: 1/6 - ComumPena: 

1a 8m 0dData Condenação: 26/03/2015Data do Fato: 12/06/2001Fração 

para Livramento Condicional: 1/2 - Comum ReincidenteFração para 

Progressão Regime: 1/6 - ComumPena: 1a 2m 0dData Condenação: 

26/03/2015Data do Fato: 01/12/2001Fração para Livramento Condicional: 

1/2 - Comum ReincidenteFração para Progressão Regime: 1/6 - 

ComumPena: 2a 0m 0dData Condenação: 26/03/2015Data do Fato: 

13/12/2001Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum 

PrimárioFração para Progressão Regime: 1/6 - ComumPena: 2a 0m 0dData 

Condenação: 26/03/2015Data do Fato: 22/09/2003Fração para Livramento 

Condicional: 1/2 - Comum ReincidenteFração para Progressão Regime: 1/6 

- ComumPena: 3a 4m 0dData Condenação: 26/03/2015Data do Fato: 

22/11/2006Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum 

ReincidenteFração para Progressão Regime: 1/6 - ComumPena: 2a 2m 

0dData Condenação: 26/03/2015Data do Fato: 29/03/2006Fração para 

Livramento Condicional: 1/2 - Comum ReincidenteFração para Progressão 

Regime: 1/6 - ComumPena: 2a 0m 5dData Condenação: 26/03/2015Data do 

Fato: 28/07/2008Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum 

ReincidenteFração para Progressão Regime: 1/6 - ComumPena: 1a 4m 

0dData Condenação: 26/03/2015Data do Fato: 03/06/2009Fração para 

Livramento Condicional: 1/2 - Comum ReincidenteFração para Progressão 

Regime: 1/6 - ComumPena: 0a 1m 10dData Condenação: 26/03/2015Data 

do Fato: 14/08/2012Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum 

ReincidenteFração para Progressão Regime: 1/6 - ComumPena: 1a 5m

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 289102 Nr: 8929-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO PAULO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Execução Número: 8929-17.2018.811.0064

Nome Reeducando: Bruno Paulo Oliveira

Condenações:

Pena: 2a 6m 0d

Data Condenação: 22/07/2015

Data do Fato: 25/06/2015

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 7a 7m 0d

Data Condenação: 22/07/2015
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Data do Fato: 25/06/2015

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 2/5 - Hediondo Primário

Remições:

 Quantidade de Dias: 170

Data de Prisão Definitiva: 22/07/2015

Regime atual: Semiaberto

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Aberto

Data base para progressão: 23/08/2018

Data para progressão de regime: 22/05/2020

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 22/07/2015

Data Livramento Condicional: 22/12/2020

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 6a 5m 26d

Pena Cumprida até data Atual: 3a 1m 14d

Data do Término da Pena: 04/03/2025

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 199622 Nr: 14498-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CORREIA MENACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 283860 Nr: 12186-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GERALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 Vistos,

Não havendo matérias preliminares para serem analisadas, constato que 

não é caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual, nos 

termos do art. 399 do CPP, designo audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 24/09/2018, às 14h30 mim, devendo constar no 

mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo que as 

alegações finais serão oferecidas na mesma solenidade.

Intimem-se e requisitem-se o réu e os policiais a serem inquiridos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 252144 Nr: 18490-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, ALTEMAR DIAS DA 

GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILNEY FERNANDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 Vistos,

 Vista dos autos para apresentação das derradeiras argumentações no 

prazo sucessivo de cinco dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210532 Nr: 2524-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BOAVENTURA DE SANTANA, 

NATALINA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Defiro o pedido do Ministério Público na desistência da oitiva da 

testemunhas Adenir Avelina da Silva e Francineide da Silva. Dou por 

encerrada a instrução processual. 2) No mesmo passo, dê-se vistas dos 

autos as partes para que no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

apresentem suas derradeiras alegações finais por escrito. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 255816 Nr: 21274-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18.701

 Dou por encerrada a instrução processual. Abra-se vista dos autos para 

as partes apresentam alegações finais escritas, no prazo sucessivo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 199791 Nr: 14651-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DUTRA DOS SANTOS, NÍMIA 

ACOSTA VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MG 49155

 Vistos. Dê-se vistas as partes para que apresentem alegações finais, no 

prazo legal de 05 dias. Às providências. Cumpra-se.” Nada mais havendo 

a consignar, por mim, Gabriela Coelho (Estagiária), foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 211394 Nr: 3150-79.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorraine Pamela Pedrosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos,

 Concedo o prazo sucessivo de cinco dias para as derradeiras 

argumentações.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 114395 Nr: 4542-98.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL FRANCISCO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285930 Nr: 13804-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.NORTELANDIA-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CESAR RAMOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 Autos nº: 13804-57.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 285930.

 Vistos.

 1) INTIME-SE o réu acerca da audiência de instrução a ser realizada no 

Juízo Deprecante no dia 06/10/2018, às 15:00h.

 2) Outrossim, DESIGNO audiência de interrogatório do réu Nilton Cézar 

Ramos Batista para o dia 11 de outubro de 2018, às 14h20min, devendo o 

mesmo ser INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de 

advogado, sob pena de revelia.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e aos Advogados.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 286205 Nr: 14045-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

RONDONIA-RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES OLIVEIRA DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU LEITE CONSOLINE - 

OAB:5.712/RO

 Autos nº: 14045-31.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 286205.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 11 de outubro de 2018, às 15h20min, para realização 

da audiência de interrogatório do réu Charles Oliveira da Silva Dias, que 

deverá ser INTIMADO a comparecer devidamente acompanhado de 

advogado, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 272316 Nr: 2878-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 5ª VARA DE CUIABA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 Autos nº: 2878-17.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 272316.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 11 de outubro de 2018, às 14h10min, para realização 

da audiência de interrogatório do réu Júlio César Davoli Ladeia, que deverá 

ser INTIMADO a comparecer devidamente acompanhado de advogado, 

sob pena de revelia.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 273087 Nr: 3492-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DIVINO GOMES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA APRESENTAR AS 

ALEGAÇÕES FINAIS POR ESCRITO NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 231967 Nr: 20845-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANILDO MOREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Autos nº: 20845-46.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 231967.

Vistos etc.

1) Considerando que tanto o Ministério Público, quanto o Advogado do réu 

tiveram acesso ao teor do laudo pericial da arma de fogo acostado às fls. 

49/51, todavia, não impugnaram os apontamentos realizados pelos Peritos 

Oficiais Criminais, entendo que, a apreensão da arma de fogo, não mais 

interessa a persecutio criminis, razão pela qual, REMETAM-SE os referidos 

objetos ao Exército Brasileiro, para as providências pertinentes.

2) CIENTIFIQUE-SE a Diretoria do Foro, assim como, a Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso.

3) EXPEÇA-SE, com urgência, o necessário para o efetivo cumprimento da 

determinação constante no item “1”.

4) CERTIFIQUE-SE acerca do decurso do prazo da citação editalícia, bem 

como, se houve o aporte de resposta nos autos, após, CONCLUSOS para 

manifestação.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 31 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284867 Nr: 12955-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO RAMOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Autos nº: 12955-85.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 284867.

Vistos.

1) Atenta aos autos, em que pese a manifestação do Parquet acostada às 

fls. 56/56 verso, constato que o mandado de prisão expedido em face do 

réu Claudio Roberto Ramos Batista no procedimento tombado sob o Código 

Apolo nº 282219, foi devidamente cumprido no dia 29 de agosto de 2018, 

razão pela qual, CITE-SE o acusado no Centro de Detenção Provisória 

local, para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

2) Após a apresentação de resposta, se necessário, ABRA-SE VISTA 

dos autos ao Ministério Público para manifestação.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 31 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas
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 Cod. Proc.: 285285 Nr: 13294-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVAGNER TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M. Gonzales Junior - 

OAB:13945

 Autos nº: 13294-44.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 285285

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 03 de outubro de 2018, às 17:00 horas, para oitiva da 

testemunha de defesa Roney Gonçalves Ferreira, que deverá ser 

INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvido, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 06 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 148873 Nr: 8802-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES, ERNANE 

ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Autos nº: 8802-19.2012.811.0055.

 Código Apolo nº: 148873.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Marcelle Rodrigues da Costa 

e Faria, ofereceu denúncia em 06 de dezembro de 2012 contra Valdir de 

Almeida Fernandes, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do 

crime capitulado nos artigos 171, caput, c/c 71, ambos do Código Penal, e 

Ernane Roberto da Silva, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do 

crime capitulado nos artigos 180, § 1º, c/c 71, ambos do Código Penal.

 Consta na denúncia, que nos dias 13, 19, 20, 21 e 24 de setembro de 

2012, nesta Comarca, Valdir de Almeida Fernandes, em continuidade 

delitiva, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da empresa 

Multicenter, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante meio fraudulento.

 Nos dias acima citados, Ernane Roberto da Silva, em continuidade delitiva, 

adquiriu e expôs a venda, em proveito próprio, para si, no exercício da 

atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime.

Nesta ação, aduziu o MPE que “o denunciado Valdir laborou como 

funcionário na Empresa Transportes Rodoviários Cantinho até o 1º dia do 

fato”, após, o acusado continuava se apresentando como funcionário da 

referida empresa, inclusive, vestia-se com o uniforme da empresa, com o 

fito de comprar de fluídos de refrigeração.

Informou que “o funcionário da empresa Multicenter, ao desconfiar das 

compras de grande volume de gás pelo denunciado em nome da empresa 

Transportes Rodoviários Cantinho, ligou para esta empresa, quando tomou 

conhecimento que VALDIR não trabalhava mais naquele local e que a 

citada empresa não havia feito nenhum pedido a empresa da vítima”.

Após, “no dia 22/09/2012, a vítima registrou boletim de ocorrência sobre o 

golpe sofrido”, não obstante “Valdir fez novo pedido de fluído de 

refrigeração, tendo a empresa vítima informado que teria objetos apenas 

no dia 24/09/2012, para que o mesmo fosse flagrado pela Polícia Civil”.

Na data aprazada, o acusado Valdir se dirigiu à empresa vítima para 

buscar os fluídos de refrigeração, quando após guarda-los no interior do 

carro, foi abordado pela Polícia Civil que lhe deu voz de prisão.

Segundo a denúncia, a vítima sofreu um prejuízo de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais).

Inquirido na DEPOL, o acusado Valdir confessou a prática do crime, 

informando que vendia os fluídos de refrigeração para o acusado Ernane 

pelo preço de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), inclusive, havia pego o 

carro deste emprestado para fazer o transporte dos botijões.

Na DEPOL, o acusado Ernane também confessou a prática criminosa, 

aduzindo que havia comprado de Valdir os fluídos de refrigeração por um 

preço abaixo do mercado, sem utilizar notas fiscais, revendendo-se, 

posteriormente, às empresas das cidades de Cuiabá/MT e Sinop/MT.

Os acusados foram presos em flagrante delito (fls. 08).

Às fls. 53/56, de ofício, foi relaxada a prisão em flagrante do acusado 

Ernane Roberto da Silva, bem como, concedida a liberdade provisória ao 

acusado Valdir de Almeida Fernandes, cuja ordem foi cumprida em 

26/09/2012.

A denúncia foi recebida em 24 de abril de 2013 (fls. 61/61 verso).

O acusado Valdir de Almeida Fernandes apresentou resposta à acusação 

às fls. 66/76.

Por sua vez, o acusado Ernane Roberto da Silva apresentou defesa às 

fls. 113.

Em sede de instrução foram realizadas as oitivas da vítima Diomedes 

Pereira de Sousa e das testemunhas Lázaro da Silva Ribeiro e Valdir 

Soares da Costa, além dos interrogatórios dos acusados Valdir de 

Almeida Fernandes e Ernane Roberto da Silva, conforme fls. 158 e mídia 

de fls. 164.

O MPE apresentou as derradeiras alegações às fls. 175/180, pugnando 

pela condenação dos acusados.

O acusado Ernane Roberto da Silva, por meio da DPE, apresentou as 

derradeiras alegações às fls. 186/188, pugnando pela procedência da 

denúncia, aplicando-se a atenuante da confissão e a pena mínima.

Entre um ato e outro, juntou-se aos autos a oitiva da testemunha Valdete 

Martins Silva, que foi colhida mediante carta precatória (fls. 201/202 e 

mídia de fls. 203).

O acusado Valdir de Almeida Fernandes apresentou as derradeiras 

alegações às fls. 201/212, arguindo, preliminarmente, nulidade por 

cerceamento de defesa, destacando que “fomos à audiência, com a 

certeza da intimação de ser AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL 

DO PROCESSO (fls. 125) e na data aprazada foi realizada AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO” – sic, prejudicando a defesa técnica. 

Requereu, ainda, o reconhecimento da atipicidade da conduta; a falta de 

justa causa; e, por consequência, pugnou pela absolvição do acusado.

Posteriormente, com nova vista dos autos, o Ministério Público se 

manifestou às fls. 248/249 verso,

 É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO CRIME DE ESTELIONATO

RÉU VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES

Às fls. 248/249 verso, o MPE requereu a decretação da prescrição virtual 

do crime de estelionato imputado ao réu Valdir de Almeida Fernandes.

Analisando detidamente os autos, vislumbro a incidência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, considerando a pena in perspectiva. Vejamos:

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da Súmula 438 

do STJ, sou adepta ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto.

A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 

ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo Magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, sabe-se que será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem. Mesmo diante de uma possível sentença condenatória a ser 

proferida ante aos elementos probatórios contidos nos autos, entendo que 

o feito fora acometido pelo instituto da prescrição.

 Com efeito, entre a data do recebimento da denúncia (24/04/2013, fls. 

61/61 verso) até a data da prolação desta sentença, já transcorreu mais 

de 05 (cinco) anos, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão da 
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prescrição.

Nessa toada, considerando que a conduta tipificada nos autos (artigo 171 

do CP), possui pena de reclusão de 01 (um) ano a 05 (cinco) anos, e 

multa, entendo que, ainda com a aplicação da continuidade delitiva, não 

existem elementos subjetivos e/ou objetivos aptos a sustentar uma pena 

acima de 02 (dois) anos de reclusão, porquanto o réu é primário, de bons 

antecedentes, possui todas circunstâncias judiciais favoráveis a si, 

conforme certidão de antecedentes de fls. 222.

Assim, tendo como base a pena virtual que não ultrapassaria dois anos de 

reclusão, ainda que aplicando-se a continuidade delitiva, conclui-se que o 

prazo prescricional do delito restaria em 04 (quatro) anos (artigo 109, 

inciso V, do CP). Logo, julgamento, eventualmente de recurso e execução 

do julgado, ao fim seria totalmente inútil, pois, a prescrição retroativa 

ocorreria.

Desse modo, considerando o prazo prescricional atribuído à pena virtual 

acima descrita, qual seja, de 04 (quatro) anos, vislumbro que da data do 

recebimento da denúncia (24/04/2013, fls. 61/61 verso) até a data da 

prolação desta sentença, já transcorreu o prazo prescricional, sendo 

evidente a ocorrência da prescrição.

 Logo, vislumbro que houve o decurso do prazo prescricional, 

considerando a prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção 

da punibilidade do acusado face à prescrição do jus puniendi com arrimo 

nos artigos 109, inciso VI e 110, ambos do Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que o 

Juiz, verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício.

 Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a lição:

“Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 

Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, 

deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6ª T, rel. Vicente 

Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – 

Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do 

recebimento da denúncia até a data da prolação desta sentença, há de 

ser reconhecida e declarada a prescrição em favor do acusado Valdir de 

Almeida Fernandes.

 DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

RÉU ERNANE ROBERTO DA SILVA

Nesse propósito, tem-se que a MATERIALIDADE do delito se encontra 

patente nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08 e 

seguintes), boletim de ocorrência policial (fls. 09/09 verso e 14), termo de 

apreensão (fls. 29), termo de entrega (fls. 31), auto de avaliação indireta 

(fls. 45), além da prova extrajudicial e oral colhida judicialmente.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou cristalina, eis que, o réu aduziu 

na fase policial que:

[...]

realmente emprestou seu veículo para o indiciado VALDIR carregar os 

botijões de gás; QUE, não sabia que VALDIR estava dando um golpe, 

apenas sabia que o preço de cada botijão estava abaixo do preço de 

mercado; QUE, um botijão está avaliado em R$ 470,00 (quatrocentos e 

setenta reais) e VALDIR estava vendendo por R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais); QUE, o interrogado comprou 18 (dezoito) botijões de 

VALDIR, pelo valor de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais), 

pagando por intermédio de um cheque do banco SANTANDER MASTER em 

nome de ERNESTINA HELENA IBRAIM, mesmo cheque que ora lhe é 

exibido em cartório, que o interrogando recebeu em Sinop, proveniente da 

revenda de 18 (dezoito) botijões para a empresa REFRICAR; QUE, o 

pessoal da REFRICAR provavelmente sabiam que os botijões eram de 

origem ilícita, já que o valor estava abaixo do de mercado; QUE, o 

interrogando também vendeu 13 (treze) botijões para EDERALDO da 

empresa GIRO S.A. de Cuiabá/MT, por R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais) cada botijão. (fls. 22/22 verso)

Em Juízo, o réu Ernane Roberto da Silva confessou a prática delitiva, 

ressaltando que a princípio não sabia da ilicitude dos produtos, mas, 

depois que realizou a primeira compra, reconheceu a improcedência dos 

produtos, pois, comprava por um preço inferior ao de mercado, 

destacando que não exigiu nota fiscal. Aduziu que vendeu alguns dos 

produtos de gás para empresas, bem como, utilizou para realização de 

serviços particulares (mídia de fls. 164).

Por sua vez, Valdir de Almeida Fernandes, quando inquirido judicialmente, 

relatou que vendeu produtos de gás ao réu por um preço muito inferior ao 

de mercado (mídia de fls. 164).

Não é demais dizer que, para a configuração do crime de receptação 

qualificada, basta que o agente, no exercício de atividade comercial ou 

industrial, tenha adquirido, recebido, transportado, conduzido, ocultado, 

mantido em depósito, desmontado, montado, remontado, vendido, exposto 

à venda, ou de qualquer forma tenha utilizado, em proveito próprio ou 

alheio, coisa que devia saber ser produto de crime.

De mais a mais, não resta a menor dúvida de que o réu adquiriu e expôs à 

venda, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, 

coisa que devia saber ser produto de crime, cabendo destacar que o § 2º, 

do artigo 180 do Código Penal, equipara a atividade comercial a “qualquer 

forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em 

residência”.

No caso em questão, realmente houve a configuração do crime de 

receptação qualificada, uma vez que o réu admitiu na fase policial (fls. 

22/22 verso) e judicial (mídia de fls. 164) que comprou e expos à venda 

produtos de gás oriundos de prática ilícita, inclusive, o réu mesmo afirmou 

que comprava os produtos por um valor inferior ao de mercado e revendia 

por um valor superior.

 Por todas essas razões, não há qualquer dúvida de que o réu praticou o 

crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal.

Tem-se, ainda, das declarações em Juízo, que o réu praticou o crime de 

receptação qualificada, por duas vezes, conforme mídia de fls. 164, razão 

porque incide a continuidade delitiva.

Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 VERSO e o faço 

para CONDENAR o réu Ernane Roberto da Silva, já qualificado nos autos, 

nas penas do artigo 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada).

Por outro lado, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Valdir de 

Almeida Fernandes com fundamento no inciso V do art. 107 do Código 

Penal, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crime de estelionato.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada ao réu para cada crime individualmente.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO

 CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

RÉU ERNANE ROBERTO DA SILVA

A pena cominada para o delito previsto no artigo 180, § 1º, do Código 

Penal é de reclusão, de três (03) a oito (08) anos, e multa.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento em anexo.

 Não há elementos nos autos para aferir conduta social.

 Da mesma forma, não há elementos nos autos para aferir sua 

personalidade.

 Os motivos são próprios do crime.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram graves.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois, esta não estava 

presente no momento da consumação do crime.

 Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em três (03) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

 Nesta segunda fase dosimétrica não há agravantes.

Por outro lado, incide a atenuante da confissão, contudo, por força da 

Súmula 231 do STJ, MANTENHO a pena em três (03) anos de reclusão e 

10 (dez) dias multa.

Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma 

causa de diminuição de pena.

Todavia, presente a causa de aumento da pena do crime de receptação 

qualificada e continuidade delitiva (02 vezes), razão porque, utilizando-se 

de 1/6, encontro a pena privativa de liberdade DEFINITIVA DE 03 (três) 
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ANOS E 06 (seis) MESES DE RECLUSÃO E 11 (onze) DIAS-MULTA, sendo 

que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do 

fato (24/09/2012), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no 

prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, haja vista a 

situação econômica do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da 

Lei 11.343/2006, pela inexistência de outras circunstâncias que possam 

modificá-la.

 A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a 

alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu 

por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de 02 (dois) salários mínimos e prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

Custas pelo acusado Ernane, todavia, SUSPENDO a cobrança pelo prazo 

de cinco anos, eis que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público, à Defesa técnica do réu Valdir e à 

Defensoria Pública.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 29 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 250197 Nr: 16767-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON LOURENÇO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Autos nº: 16767-72.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 250197.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de outubro de 

2018, às 14h10min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls.06), bem como, a testemunha 

arrolada pela defesa (fls. 45/46).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

5. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 28 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 214144 Nr: 5363-58.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Autos nº: 5363-58.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 214144.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 

2018, às 14h30min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 01-E), bem como, as arroladas 

pela defesa (fls. 78).

4. REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares, 

para comparecerem à audiência supra designada.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 21 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283715 Nr: 12094-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK BRUNO DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 (...) Desse modo, considerando a ausência de requisitos aptos a dar 

sustento à medida constritiva de liberdade outrora decretada, entendo 

que, diante das circunstâncias argumentadas acima, a prisão preventiva 

do requerente deve ser revogada. Consigno por fim, que, eventuais 

medidas cautelares alternativas à prisão não se amoldam ao presente 

caso, sendo desnecessária sua determinação.Ex positis, considerando os 

argumentos acima despendidos:1)REVOGO a prisão preventiva decretada 

em face de Erick Bruno da Silva Azevedo, o que faço com arrimo no artigo 

5º, inciso LXVI, da CF/88 e artigo 316 do CPP, devendo ser EXPEDIDO 

ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não houver de permanecer 

preso.2)ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para se manifestar quanto 

as preliminares alegadas na resposta apresentada às fls. 119/125. 3) 

CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.CUMPRA-SE.Tangará 

da Serra, 05 de setembro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 199215 Nr: 14202-09.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISEL PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Intimação do advogado do réu para apresentar memoriais escritos, pelo 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas
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 Cod. Proc.: 189596 Nr: 6355-53.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SEZARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Intimação do Advogado do réu para apresentar memoriais escritos, pelo 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 176700 Nr: 18790-93.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOERQUES MARCELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Intimação do Advogado do réu para apresentar memoriais escritos, pelo 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 271165 Nr: 2136-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON VITALINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - OAB:20.697

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO MATHEUS GUISI PARA QUE, 

NO PRAZO DE 10 DIAS, APRESENTE A DEFESA PRELIMINAR DO RÉU 

GILSON VITALINO ALVES.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283801 Nr: 12143-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Indiciado(a): Alessandro Alves Viana, Cpf: 97989410125, Rg: 

159345-94 SSP MT Filiação: Joaquim Messias Viana e Odete Alves Viana, 

data de nascimento: 02/08/1983, brasileiro(a), natural de Tangará da 

serra-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 3-A Nº 458, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Indiciado(a): Alessandro Alves Viana, Cpf: 97989410125, Rg: 159345-94 

SSP MT Filiação: Joaquim Messias Viana e Odete Alves Viana, data de 

nascimento: 02/08/1983, brasileiro(a), natural de Tangará da serra-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua 3-A Nº 458, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO PARA RESPONDER

Resumo da inicial:endo assim, com espeque no art. 306 do CPC, 

DETERMINO que o representado ao ser intimado do deferimento das 

medidas, seja também, CITADO, para querendo, no prazo de cinco (05) 

dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzi

Decisão/Despacho:Autos nº: 12143-43.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 283801.

 Vistos etc.

 Trata-se de requerimento formulado por Sueli Aparecida Vieira, visando 

obter, em seu favor, algumas medidas de proteção contra a conduta de 

Alessandro Alves Viana, amparada na Lei nº 11.340/2006.

 Narra a ofendida que conviveu com o acusado por seis (06) anos e 

possuem dois (02) filhos em comum, porém estão separados há um (01) 

mês. Que na data do fato, o ofensor adentrou em sua residência sem sua 

permissão, a xingou, a empurrou e tomou seu celular à força, levando-o 

embora.

 Diante dos fatos, manifestou seu desejo em representar criminalmente 

contra o ofensor, bem como, solicitou medida protetiva em seu favor, qual 

seja:

 a) de restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à 

ofendida.

 DECIDO.

 Analisando os autos, INDEFIRO o pleito de restituição de bens 

indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, porquanto RESTA 

PREJUDICADA a análise, em razão da ausência de informações quanto ao 

bem subtraído, ou seja, carecem os autos de documentos probatórios da 

propriedade do bem (nota fiscal, comprovante de compra). Ademais 

poderá a ofendida buscar o que entender de direito na seara civil.

INTIME-SE o ofensor e a ofendida, da presente decisão, CIENTIFICANDO 

esta última, de que em caso de novas agressões por parte do ofensor, 

poderá postular pela concessão de novas medidas de proteção descritas 

na Lei 11.340/06, para garantir sua integridade física e psicológica.

 Dê-se CIÊNCIA ao Ministério Público acerca da presente decisão (artigo 

18, inciso III) e à Defensoria Pública.

Tendo em mira que as medidas de proteção possuem natureza autônoma 

e caráter satisfativo, conforme predomina o atual entendimento 

jurisprudencial, e considerando o que dispõe o art. 13 da Lei em comento, 

penso que no caso devem incidir algumas disposições do Código de 

Processo Civil afetas ao processo cautelar.

Sendo assim, com espeque no art. 306 do CPC, DETERMINO que o 

representado ao ser intimado do deferimento das medidas, seja também, 

CITADO, para querendo, no prazo de cinco (05) dias, contestar o pedido, 

indicando as provas que pretende produzir.

Deve também, no mesmo ato, ser o representado cientificado da 

consequência disposta no art. 307 do CPC, ou seja, de que em não sendo 

contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela requerente; caso em que o Juiz 

decidirá dentro em cinco (05) dias, sem que isso surta qualquer efeito na 

seara do direito penal, eventualmente aplicável ao caso em comento.

DEVIDO AO ADIANTADO DA HORA, DETERMINO QUE SIRVA CÓPIA DA 

PRESENTE COMO MANDADO.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 09 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 246480 Nr: 13963-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA, JANDERSON 

VIEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA 

- OAB:10998

 Autos nº: 13963-34.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 246480.

 Vistos etc.

 1) Nos termos da Lei nº 11.343/06, NOTIFIQUE-SE os acusados Luiz 

Fernando Souza Lima e Janderson Vieira Barbosa para oferecerem 

defesa preliminar, por escrito, no prazo de dez (10) dias, em que poderão 

arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretendem 

produzir e arrolar até cinco (05) testemunhas (art. 55).

 2) Não havendo apresentação de defesa, desde já, NOMEIO a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até dez (10) dias, concedendo-lhe 

VISTA dos autos.

 3) Apresentada a defesa, se necessário, dê-se VISTA ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de cinco (05) dias.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 03 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1001983-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGO EZEQUIEL (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMOPEL INJECAO DIESEL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/10/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002123-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/11/2018, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIR JOSE ALVES 00877843945 (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/11/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/11/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO (ADVOGADO(A))

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/11/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE RIBEIRO SOCORE (REQUERENTE)

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETELVINA ALINE VETTORE (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/11/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA PEREIRA DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER RODER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA CARTA DE INTIMAÇÃO PELO 

CORREIO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO Tangará da Serra 

- MT , 6 de setembro de 2018. Senhor(a) LUCINEIA PEREIRA DA SILVA 

CARDOSO RUA 80, 409-N, JARDIM NOVO TARUMÃ, TANGARÁ DA 

SERRA/MT – 78300-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos 

do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte PROMOVENTE, para comparecer à 

audiência designada, para . NÚMERO DO PROCESSO: 

1002112-44.2018.8.11.0055 VALOR DA CAUSA: R$ 1.500,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será e se realizará no dia 19/11/2018, às 

15h00min horas, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial Cível « Procedimento de 

Conhecimento « Processo de Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE(S) PROMOVENTE(S): LUCINEIA PEREIRA DA SILVA 

CARDOSO PARTE(S) PROMOVIDA(S): ALEXANDER RODER 

ADVERTÊNCIAS: a) No caso de audiência de conciliação e saneamento, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. b) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. 

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais; Este 

processo tramita através do sistema computacional E-CNJ (PJe), cujo 

endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br/pje/ . Para se cadastrar neste 

sistema compareça na sede deste juízo. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital (CD, PENDRIVE, etc.) em arquivos com no máximo 2MB 

cada. Atenciosamente, Janete Nobres da Silva Gestora Judiciária em 

Subst. Sede do juízo e Informações: Av. Presidente Tancredo de Almeida 

Neves, Nº 1220N Bairro: Jardim Mirante Cidade: Tangará da Serra-MT 

Cep:78300000 Fone: (65) 3339-2700.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo no dia 02.05.2018, tratando-se 

de crédito “extraconcursal”, que é o caso destes autos, o Juízo universal 

da recuperação judicial deverá ser comunicado por meio de ofício apenas 

após a liquidação do crédito e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, com a finalidade de comunicar sobre a 

necessidade de pagamento do crédito. Ocorre que, como se sabe, no 

âmbito dos Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da 

garantia do Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 

do FONAJE). Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria 

necessariamente a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, 

conforme a jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça (CC 136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 

141.807/AM), todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o 

patrimônio da empresa em recuperação judicial deve ser submetido ao 

Juízo universal da recuperação. Assim, em caso de não satisfação 

voluntária da obrigação, não seria possível a este Juízo determinar a 

penhora de ativos financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a 

apresentação de embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e 

jurisprudência consolidada no âmbito desta especializada. Nesse sentido, 

a única solução vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a 

necessidade do exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, 

e que por outro lado garantiria à empresa executada que a expropriação 

de valores ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não 

prejudicar o cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade 

de ofertar embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez 

intimada para satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a 

executada desde logo ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos 

(ou, por óbvio, se não apresentados), resultará na liquidação definitiva do 

crédito e possibilitará a expedição de ofício para satisfação definitiva da 

obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença e determino que, nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das 

custas, se houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, 

§ 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no mesmo prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje), 

independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Intime-se, ainda, para no prazo de 05 dias, satisfazer a 

obrigação constante no título (art. 815 e ss. c.c. art. 537, do CPC), sob 

pena de multa diária (art. 52, IV e V, da Lei 9.099/95). Deverá o exequente 

promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

WILSON DE ABREU & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUL QUINTINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 17 de Setembro de 2018, às 13h00min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTIANE GOMES VILARINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se o retorno do AR expedido para intimação da 

reclamada. Com a juntada, INTIME-SE a reclamante para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 06 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BETONI (REQUERENTE)

LIDIANE FORCELINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAN GOMES RIGOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, informar o 

endereço atualizado da reclamada, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Com a informação, designe-se nova data para audiência de 

conciliação. Decorrido o prazo, sem manifestação, conclusos para 

extinção. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 

de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JOEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação constante no termo de audiência do ID 

15195369, designe-se nova data para audiência de conciliação. Cite-se o 

reclamado, observando quanto ao endereço informado na petição inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 

de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

WISLAINE DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se o retorno do AR expedido para citação/intimação do 

reclamado. Sendo frutífero, conclusos para deliberações. Caso a 

diligência seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001412-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14989701. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema BACENJUD e INFOJUD. 

Considerando foi localizado endereço diverso dos informados nos autos 

(extratos anexos), cite-se da presente ação, designando-se nova data 

para audiência de conciliação. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE 

o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Para análise do 

pedido de buscas pelo sistema SIEL, além da informação quanto ao nome 

da genitora do executado, deverá o exequente informar também data de 

nascimento ou número do título de eleitor. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000436-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Autora, para requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011894-24.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BISPO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

FERNANDO CEZAR SANTOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

EVAIR KICHEL ZUFFO (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Embora a pesquisa indique a existência de um 

veículo registrado em nome da executada, já pende sobre o bem restrição 

anterior decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária em 

garantia, o que impede a inserção de nova restrição, nos termos do art. 

7º-A, do Dec.-Lei n. 911/1969. Assim, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 24 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LUCIANO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 06 de Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO DUTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DOS SANTOS ANDREOTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que o patrono do reclamante justificou sua ausência 

na audiência de conciliação, DESIGNE-SE nova data para realização do 

ato. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 06 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002135-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE MARCOS SERVINO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos relevantes e que devem ser evitados. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela alta probabilidade 

de declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome 

da reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 
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em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 6 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004883-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Intimação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004883-93.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 344.145,84 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: VALDECIR ANTONIO BURILE Intimação 

do advogado da parte autora acerca da diligência/certidão do oficial de 

justiça constante no ID 15217419. Lucas do Rio Verde - MT, 6 de setembro 

de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114773 Nr: 6540-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FERREIRA BATISTA, OZIEL CIPRIANO, MANUEL 

ALAYDE JOSE RODRIGUES, JULIO VALENCIO DA LUZ, CLEUDEIR VIEIRA 

CAVALCANTE CIPRIANO, MARIA HELENA EGEVARTH RODRIGUES, 

APARECIDA DONIZETTI TAVARES DA LUZ, JORGINA MARTINS LEAL, 

VITAL BARAN, JANICE DELLA JUSTINA GIESE, ADILSON GIESE, 

VALDELINO DE SOUZA LEAL, LUCIANE DE RAMOS BARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS KUREK, ELIANE 

APARECIDA CAVALHEIRO KUREK, ELIZANDRO PERIN, NEILA MARIA 

WANDSCHEER, NOEMIA LOPES DE OLIVEIRA, LINDONESIA LUIZ DE 

ANDRADE, ORIDES FRANCISCO SERPA, ANSELMO PERIN, MARCO 

TREVISAN, MARCELISE CLAUDIA SANTA CATARINA, EPIFANIA RITA 

VUADEN, FATIMA FRAGATA DOS SANTOS PERIN, MAURICIO BINSFELD, 

NELCI RODRIGUES DOS SANTOS SERPA, VALTER KRAUSE, CLEBER DO 

CARMO BORBA, TATIANE SALETE LAZARIN FAVARETTO, ANTONIO 

RIBEIRO DIPP, CLARICE DIPP, CESAIR CLEBER FAVARETTO, LAUDELINA 

DZIOBAK, PEDRO VIADROSKI, MARCIANO REOLON, FRANCISCO 

FERNANDES DE SOUSA, HERCILIA PRADO DE FRANÇA, JOSE DENIS DE 

FRANÇA, MARIA FATIMA BORGES DE SOUSA, MIGUEL SPENGLER, 

MARILENE OLIVEIRA MIRANDA SPENGLER, MARIA NEUZA DUARTE 

KRAUSE, NILFO WANDSCHEER, DECIO GUADAGNIN, CENILDE 

GUADAGNIN, HILARIA LUCIA WANDSCHEER, TIAGO FRAGATA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA CLÁUDIA 

GIARETTA, para devolução dos autos nº 6540-24.2015.811.0045, 

Protocolo 114773, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002512-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1002512-88.2017.8.11.0045 Vistos etc. I. Considerando 

que mesmo devidamente intimado o Estado demandado insiste em não dar 

cumprimento à decisão proferida nos presentes autos, defiro o 

levantamento do bloqueio realizado, no valor de R$ 44.000,50 (quarenta e 

quatro mil e cinquenta centavos), devendo ser observado os dados 

bancários indicados no orçamento apresentado no Id 14951025. II. O autor 

deverá juntar aos autos a nota fiscal correspondente ao procedimento 

cirúrgico, no prazo de 30 (trinta) dias. III. Cumpra-se. Às providências. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003264-31.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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L. F. D. S. T. (ADVOGADO(A))

J. D. S. G. (AUTOR(A))

P. B. D. N. B. (ADVOGADO(A))

J. D. S. G. (AUTOR(A))

D. C. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. S. (RÉU)

 

Certifico que após as devidas buscas no Portal da Magistratura, e até a 

presente data não foi localizado o atual endereço do requerido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001587-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1001587-92.2018.8.11.0045. para dia 

03/10/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 152329 Nr: 1296-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CESAR STEFANI - 

OAB:21681-O

 Vistos.

1. Dê ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública quanto ao teor do 

contido às fls. 66/67.

2. Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118224 Nr: 8546-04.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:MT/18197-O, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES, DA PARTE REQUERIDA PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

APRESENTE AS CONTRA RAZÕES DO RECURSO APORTADO AO FEITO.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003427-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ CENTENARO (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

MARLENE DA SILVA TRENTINI (EXECUTADO)

ANGELA APARECIDA TRENTINI (EXECUTADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

ROLAND TRENTINI (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1003427-40.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

denota-se que subsistem evidências concretas que demonstram, com um 

grau mínimo de segurança, a existência de título executivo extrajudicial, 

que exprime a formalização de obrigação de fazer, imputável aos 

devedores, consubstanciada no dever de promover a entrega de 

15.340.000kg (quinze milhões, trezentos e quarenta mil quilos) de milho em 

grãos a granel, correspondente a 255.667 (duzentos e cinquenta e cinco 

mil seiscentos e sessenta e sete) sacas de 60kg (sessenta quilos), até a 

data de 30 de agosto de 2018 (evento n.º 14703479, pág. 1/3), e que os 

devedores, efetivamente, realizaram a colheita do produto mas que, 

entretanto, já vencida a obrigação, não efetivaram a entrega à credora e, 

ainda, promoveram a tentativa de venda, do produto depositado junto à 

empresa Fiagril, da quantia de 6.000 (seis mil) toneladas, que equivale a 

100 (cem) mil sacas, na data de 27/08/2018 (evento n.º 8741607, pág. 

1/6). Portanto, diante desta perspectiva, tomando-se em consideração que 

subsistem veementes indicativos que demonstram, em um juízo de 

cognição não-exauriente, a existência de disputa pela propriedade e 

posse do bem, objeto do contrato, haja vista que os devedores se 

recusam a efetivar a entrega espontânea do produto e, ao mesmo tempo, 

também passaram a desviá-lo, entendo caracterizada a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, considero configurado, 

também, o ‘periculum in mora’, devido à possibilidade e a iminência 

concreta de a exequente experimentar prejuízos financeiros irreparáveis, 

em razão do inadimplemento contratual que os devedores incorreram. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais o seguinte aresto que 

versam sobre questão que guarda relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE SEQÜESTRO. 

LIMINAR DEFERIDA E DEVIDAMENTE CUMPRIDA. EXECUÇÃO PARA 

ENTREGA DE COISA INCERTA. EXTINÇÃO DA CAUTELAR. SAFRA 

FUTURA. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE CPR. PRODUTO DESVIADO. DISPUTA 

CARACTERIZADA. MEDIDA CAUTELAR E AÇÃO PRINCIPAL ADEQUADAS 

À ESPÉCIE. RECURSO PROVIDO. Adquirido via instrumento particular de 

compra e venda e respectiva cédula de produto rural legalmente 

constituída, quantidade de grãos proveniente de safra futura, e estando 

esta sendo desviada a terceiros, pode o credor se utilizar da medida 

cautelar de sequestro, tanto porque patente a disputa pela coisa, como 

para garantir o seu direito de preferência” (TJMT, Apelação Cível n.º 

11945/2002, 1.ª Câmara Cível, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos 

Filho, julgado em 16/06/2003) — com destaques não inseridos no texto 

original. De suma importância enfatizar, por oportuno, que o fato de o 

executado Roland Trentini figurar na condição de pessoa em recuperação 

judicial não impede, por si só, o prosseguimento da execução contra os 

demais devedores solidários da obrigação Willmar Trentini, Angela 

Aparecida Trentini e Marlene da Silva Trentini. Isso porque não há notícia 

nos autos de que os efeitos do deferimento da recuperação judicial 

tenham sido estendidos aos demais executados. Além do que, eventual 

recuperação judicial de um dos devedores solidários, não implica a 

suspensão ou a extinção de ações ajuizadas contra os avalistas ou 

coobrigados, que devem responder pelas obrigações contraídas, 

conforme entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 

Representativo de Controvérsia n.º 1.333.349/SP [STJ, Resp 

1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 02/02/2015]. 

Por conseguinte, considerando-se a caracterização da plausibilidade do 

direito e verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, também, a 

configuração do fundado risco de ineficácia do provimento final 

(‘periculum in mora’), com fundamento no conteúdo do art. 300 e art. 301, 

ambos do Código de Processo Civil/2015, DEFIRO o requerimento de tutela 

de urgência, para o fim de Determinar o sequestro de 286.346 (duzentos e 

oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis) sacas de milho, 

correspondente a 17.180.760Kg (dezessete milhões, cento e oitenta mil, 

setecentos e sessenta mil quilos) de milho em grãos a granel, 
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acondicionados ou depositados na empresa Fiagril Ltda, ou depositados 

em armazéns em nome dos devedores Willmar Trentini, Angela Aparecida 

Trentini e Marlene da Silva Trentini, ou de outras pessoas que, 

comprovadamente, tenha recebido o produto, objeto do contrato, e 

posteriormente realizar a remoção do produto. Defiro, por sua vez, o 

pedido de suspensão da execução em relação ao executado Roland 

Trentini, visto que se encontra em recuperação judicial, cujo processo 

tramita na Comarca de Alto Garças/MT, sob o nº 456-32.2018.811.0035. 

Expeça-se mandado, imediatamente, para que seja cumprida a medida 

liminar de sequestro. Proceda-se à intimação do executado Roland Trentini 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte procuração. Proceda-se à 

citação dos devedores Willmar Trentini, Angela Aparecida Trentini e 

Marlene da Silva Trentini para que efetivem o cumprimento da obrigação 

[art. 806 do Código de Processo Civil] ou formulem embargos, 

independentemente de depósito, penhora ou caução [art. 915 do Código 

de Processo Civil], no prazo de 15 (quinze) dias. A ausência de execução 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, acarretará: a) na 

expedição, imediata, de mandado de busca e apreensão ou imissão de 

posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel [art. 806, § 2.º do 

Código de Processo Civil]; b) na imposição de multa diária, arbitrada na 

proporção de R$ 1.000,00 (dois mil) reais, até o limite de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação a 

respeito da necessidade/conveniente da manutenção, majoração ou 

redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Arbitro honorários de advogado no percentual correspondente a 10% do 

valor total devido, registrando-se que, para a hipótese de pronto 

pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 827, paragrafo 

único do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 05 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003730-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THAISON HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Giovani Bianchi (ADVOGADO(A))

KATIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SUHAILA MAHMUD AHMAD (ADVOGADO(A))

THIAGO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A J V DE FREITAS - ME (REQUERIDO)

ARNALDO JOÃO V DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1003730-54.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de setembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003713-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA GARCIA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003713-18.2018.8.11.0045. Proceda-se à citação da 

executada para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se a executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de setembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003737-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO GETULIO VARGAS (REQUERENTE)

ALEXANDRO GOMES DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

PATRICIA DE SOUSA MIRAGAIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1003737-46.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de setembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004529-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOUSA CAVALCANTE (AUTOR(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004529-34.2017.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de o 

autor ser portador de deficiência, que o incapacite para o desempenho de 

atividade laboral. Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Provas 

deferidas: considero que a realização de exame médico-pericial revela-se 

como meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde 

do requerente [art. 42 e art. 59, ambos da Lei nº 8.213/1991]. Diante desta 

perspectiva, Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio 

como perito, para atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, 

que deverá realizar a perícia no dia 24/10/2018, a partir das 08h30min., 

observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, 

para que compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Apresentado o laudo pericial, Determino que se 

expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. Distribuição do ônus da prova. O 

ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 

373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 6 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.
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Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003587-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN (ADVOGADO(A))

FERNANDO DE DAVID (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BOITA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003587-65.2018.8.11.0045. A atribuição de efeito 

suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, 

de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos 

embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a 

imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a 

pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a 

configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória 

(relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos 

invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos 

embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de 

dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da 

ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. 

Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.º e 

do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Compulsando os 

autos da execução, que tramita de maneira associada (em apenso), não 

obstante o embargante/executado tenha ofertado um bem imóvel à 

penhora, foi determinada a intimação do credor para manifestação de 

concordância/discordância quanto ao bem ofertado. Diante disto, não há 

como se considerar, nesta quadra processual, garantido efetivamente o 

juízo. Por via de consequência, diante desta perspectiva, à míngua da 

pré-existência de garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito 

ou de caução, com espeque no teor do art. 919 do Código de Processo 

Civil, Recebo os embargos à execução, sem, contudo, neste momento, 

conferir-lhe efeito suspensivo. Intime-se o embargado, por intermédio de 

seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, veicular manifestação 

[art. 920, inciso I do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 6 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40348 Nr: 660-90.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO INTEGRADO DE ENSINO TÉCINCO 

LTDA-CIETEC, MARCOS CARRASCO JUNIOR, TAIANA ALVES PARDIM 

CARRASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY R. FERNANDES - 

OAB:MT/18.677, KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA - OAB:21767/O

 INTIMO os REQUERIDOS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21792 Nr: 2991-21.2006.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA E HILLESHEIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 

17.980/A

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85438 Nr: 5024-71.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS CAMARGO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO ALCANTARA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:54590/PR

 Intimo a parte autora para se manifestar no prazo de 5 dias sobre a 

petição do réu de fls. 170/180.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122419 Nr: 1812-03.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA MINEIRO LTDA ME, TERESINHA DE 

FREITAS BORGES RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82505 Nr: 1906-87.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR DE SOUSA, LUCIA DELAGNESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMAR FERREIRA MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N. 1906-87.2012.811.0045

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FABIO JUNIOR DE SOUSA e LUCIA DELAGNESE

EXECUTADO(A,S): ALDEMAR FERREIRA MOURÃO

CITANDO(A,S): Executados(as): Aldemar Ferreira Mourão, Cpf: 

80420885153, Rg: 1116492-1 SSP MT Filiação: Benedito Vitoriano Mourão 

e Nelci Souza Ferreira Mourão, data de nascimento: 04/01/1970, 

brasileiro(a), natural de Amarante-MA, convivente, empresário, Endereço: 

Atualmente em local incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/05/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 27.373,09

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, realize a quitação da dívida, das custas e despesas 

processuais ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor. Bem como, INTIMÁ-LO para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) 

prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês [art. 916 do Código de Processo Civil].RESUMO DA INICIAL: "Os 

suplicantes na condição de fiadores, pagou o débito afiançado no importe 

de R$ 22.040,00 (vinte e dois mil e quarenta reais) na data de 15/04/2016, 

acostado nesses autos em 20/04/2016. Que com a devida atualização 

chega ao importe de R$ 24.876,63 (vinte e quatro mil e oitocentos e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 279 de 779



setenta e seis reais e sessenta e três centavos). Homologado por esse 

juízo em 12/05/2016. Assim, mesmo sem ter condições suportou e honrou 

com a fiança outorgada em data de 12/06/2010. Da execução os 

Suplicantes opuseram os embargos à execução, que suportaram os 

honorários de sucumbência no importe de R$ 2.182,09. Em sequencia, 

houve a homologação do acordo firmado entre os fiadores ora suplicantes 

a Cooperativa SICREDI. Assim, com a devida atualização o importe 

apurado é de R$ 2.496,46. Dá se ao pedido o valor de R$ 

27.373,09.”DEPACHO/DECISÃO: Providencie-se a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação executiva promovida pelo Fábio 

Junior de Souza e Lucia Delagnese contra Aldemar Ferreira 

Mourão.Proceda-se à citação do executado para que, no prazo de 03 

(três) dias, realize a quitação da dívida, das custas e despesas 

processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de caução, 

se oponha à execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 

915, ambos do Código de Processo Civil].A ausência de pagamento 

voluntário, no prazo de 03 (três) dias, acarretará: a) na expedição de 

mandado de penhora e avaliação [art. 829, § 1.º do Código de Processo 

Civil]; b) na inclusão de registro desabonador em cadastros de proteção 

ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil].Arbitro honorários 

de advogado no percentual correspondente a 10% do valor total devido, 

registrando-se que, para a hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá 

redução pela metade [art. 827, paragrafo único do Código de Processo 

Civil].Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do Código de Processo Civil]. ADVERTÊNCIA: A ausência de 

pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, acarretará: a) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, § 1.º do Código 

de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador em cadastros 

de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil]. Eu, 

Juliana Borges, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 31 de julho de 2018.

Guilherme Pereira Dias

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37331 Nr: 2368-15.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLT, KL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 2368-15.2010.811.0045.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29331 Nr: 3340-53.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3340-53.2008.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a observância da regra 

prevista no teor do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 146209 Nr: 6997-85.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6997-85.2017.811.0045.

INDEFIRO o pedido de realização da citação dos executados por hora 

certa, visto que a citação por hora certa se concretiza, em princípio, 

independentemente, de ordem judicial e pressupõe que o meirinho 

empreenda diligências, por duas vezes, no domicílio/residência do réu sem 

o encontrar e que, ao mesmo tempo, também exista suspeita de ocultação 

[art. 252 do Código de Processo Civil] — exigências/requisitos que, na 

hipótese concreta, ainda não se encontram presentes.

Expeça-se novo mandado judicial de citação dos executados, 

registrando-se o referencial de endereço indicado na petição juntada na fl. 

31 dos autos, devendo, o oficial de justiça, caso presentes os requisitos 

previstos no art. 252 do Código de Processo Civil, realizar a intimação dos 

requeridos por hora certa.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88039 Nr: 1893-54.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DAMBROS, MARCIA RAIMUNDO DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA PARREIRA DE ARAUJO SILVA, 

CLINICA RENOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FERREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:9116-B/MT

 Processo n.º 1893-54.2013.8.11.0045.

Remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89546 Nr: 3433-40.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA PERUZZI COMUNICAÇÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por via de consequência, com espeque no teor do art. 135, inciso III do 

Código Tributário Nacional, DEFIRO o pedido de redirecionamento da 

execução fiscal em detrimento do sócio administrador da empresa 

executada Marcio Rogério Albieri.Providencie-se a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para o efeito de modificar e 

incluir/indicar, no polo passivo da demanda, o sócio administrador.Cite-se 
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o executado, mediante a expedição de mandado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, acrescida de juros, 

multa e demais encargos da mora, ou promova a garantia da ação 

executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 6.830/1980]. Não subsistindo 

pagamento voluntário ou a indicação de bens, passíveis de garantir a 

execução, proceda-se à penhora e à avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 

6.830/1980].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84265 Nr: 3790-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SIMON, DORVAL SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Processo n.º 3790-54.2012.811.0045.

Cumpra-se a decisão retro.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106218 Nr: 1935-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAAF, EAF, DAF, MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS VALDIR DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 17.911

 Item I – A revelia constitui-se como instituto tipicamente do processo de 

conhecimento que tem como efeito principal, dado a inércia do réu em 

apresentar contestação, a configuração de presunção de veracidade da 

matéria de fato articulada na petição inicial. Com base nessas 

considerações, conclui-se, por inferência racional, que a revelia é 

inaplicável ao processo executivo que se baseia na preexistência de título 

executivo. INDEFIRO, portanto, o pedido de decretação da revelia do 

executado.Item II – Portanto, diante deste cenário, RECONHEÇO a 

consumação da quitação parcial da obrigação alimentar, relativa ao 

período dos meses de março a dezembro de 2017 e janeiro a julho de 

2018, exclusivamente. Subsiste, entretanto, saldo residual, pendente de 

pagamento, referente aos meses de dezembro de 2014, de janeiro a 

dezembro de 2015, de janeiro a março de 2016, derivado da diferença 

entre o valor pago (R$ 900,00) e o valor devido (R$ 2.000,00).Intimem-se 

os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem memória 

de calculo atualizada da dívida. Após, venham conclusos de exame do 

requerimento formulado pelos exequentes.Item III – INDEFIRO o 

requerimento de condenação do executado nas sanções penais previstas 

no art. 244 do Código Penal. É que, prolação de sentença condenatória 

penal pressupõe, como condição de validade, a preexistência de 

acusação formal, formulada por ente legitimado para este mister (no caso 

concreto, o crime se processa mediante ação penal pública 

incondicionada e, portanto, em princípio, apenas o Ministério Público detém 

legitimidade para oferecer a denúncia…), perante o Juízo Natural (juízo 

competente para instruir e julgar ações penais), e, ao mesmo tempo, a 

observância do devido processo legal e dos princípios da ampla de defesa 

e contraditório. Nada disso foi observado. Não é juridicamente possível 

proferir-se uma decisão penal condenatória no âmbito de processo de 

natureza cível, sem sequer prestar-se reverência aos princípios 

penais-constitucionais que orientam a matéria.Item IV – Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95303 Nr: 2136-61.2014.811.0045

 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): BIAZUS TRANSPORTES LTDA, ELDER LUIZ 

BIAZUS, ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência. TRÊS DILIGÊNCIAS 

PARA INTIMAÇÃO DOS 3 RÉUS NOS BAIRROS: Avenida Paraná, Nº 855/s, 

Sala 04, Bairro: Menino Deus, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT, CEP: 

78455000; Endereço: Rua Amor Perfeito, 1565/w, Bairro: Bandeirantes, 

Cidade: Lucas do Rio

Verde-MT, CEP: 78455000 ; Endereço:Rua Bela Manhã, Nº 507/w, Bairro: 

Bandeirantes, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT, CEP: 78455000.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40483 Nr: 789-95.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO SKURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Ramon Rodrigues - 

OAB:18074 A, FÁBIO SOUZA PONCE - OAB:MT/9.202, HUMBERTO 

NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência. MANDADO DE 

REMOÇÃO: ENDEREÇO DO EXECUTADO: endereço: Rua Campo Erê, nº 

472/E, Bairro Pioneiro, Lucas do Rio Verde/MT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41280 Nr: 1586-71.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES FLEIRY LIZ LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CHARLES FLEIRY LIZ LEAL, Cpf: 

74706420997, Rg: 3985350-7, Filiação: Carlitos Ramos Leal e de Cilene 

Aparecida de Liz Leal, data de nascimento: 06/08/1966, brasileiro(a), 

natural de Marmeleiro-PR, advogado. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/03/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT em face de CHARLES FLEIRY LIZ 

LEAL, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 000106/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

 - Valor Total: R$ 3.187,70 - Valor Atualizado: R$ 3.187,70 - Valor 

Honorários: R$ 0,00
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Despacho/Decisão: Processo n.º 1586-71.2011.811.0045.DETERMINO que 

se realizem buscas nos sistemas InfoJud e Renajud, visando obter 

informações a respeito do atual endereço do executado.Com a juntada 

dos extratos, que seguem no anexo, que evidenciam que o executado se 

encontra em lugar incerto e não-sabido, com lastro no teor do art. 8.º, 

inciso III da Lei n.º 6.830/1980, DETERMINO que se proceda à citação do 

executado, mediante a expedição de edital. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de junho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,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, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 19 de julho de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001883-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

VALTEMIR EDSON ROMANI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001883-51.2017.8.11.0045. Considerando-se que o perito 

nomeado, Dr. Mário Kaway Filho, manifestou desinteresse em realizar 

perícias por meio do ofício nº 005/2017, datado de 16/04/2018, Destituo o 

digno perito do encargo a ele conferido, e Nomeio como perito nos autos o 

ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 

17/10/2018, a partir das 8h30min, observada a ordem de chegada. 

Intimem-se as partes e seus advogados/procuradores, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo 

endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser 

apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período, desde que justificada a necessidade. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 

305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

05 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002548-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GERALDO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002548-04.2016.811.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, na qualidade 

de empregado, no período compreendido entre 16/05/2012 e 13/05/2016 

(evento nº 4711686 – pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações 

engendradas, denota-se que o autor submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser portador 

de moléstia grave e progressiva, diagnosticada sob o CID M545 e M541, e 

que está inapto ao exercício de sua atividade laboral, desde julho de 2016, 

conforme demonstra o Laudo Pericial encartado no evento nº 10017200. 

Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a 

título precário, a existência de moléstia que tornou o requerente incapaz 

para o exercício regular de suas atividades laborais habituais — 

circunstância que dá fundamento a plausibilidade do direito invocado 

(‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, 

considero que o requerente logrou êxito em expor situação pontual que 

possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da prestação 

jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do benefício 

previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício previdenciário tem 

natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte que o requerente e 

a entidade familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio 

de suas necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para 

promover a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica 

pelas características intrínsecas da moléstia que o requerente suporta, 

não existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença ao autor Geraldo Ramos, dentro do prazo improrrogável de 

20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício dentro do prazo de 360 

(trezentos e sessenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. 

Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que 

tome as providências necessárias no sentido de implantar o benefício ao 

autor. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Não havendo 

mais provas a serem produzidas, Declaro encerrada a instrução 

processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente à parte autora, para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, voltem os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001093-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE BENETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001093-33.2018.8.11.0045. Conforme já delineado na 

decisão anterior, a constituição em mora do devedor, derivada de protesto 

de título, mediante a expedição de edital, somente adquire 

validade/viabilidade técnica se demonstrada a ocorrência de quaisquer 

das hipóteses preconizadas no art. 15 da Lei n.º 9.492/1997 ou se 

comprovado o esgotamento dos meios de localização da parte devedora, 

notadamente por meio do envio de intimação pela via postal no endereço 

previsto no contrato, consoante entendimento consolidado pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: “PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR PELA AUTENTICIDADE, 
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PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE 

TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA 

QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA 

SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA 

POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. (...). Para fins 

do art. 543-C do CPC: 1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, 

deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de 

intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu 

ao apontamento do protesto; 2. (...). 3. No caso concreto, recurso especial 

provido. (REsp 1398356/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 

24/02/2016, DJe 30/03/2016) - Com destaques não inseridos no original. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

principalmente o conteúdo do documento constante no evento nº 

12345255 – pág. 2, verifica-se que a notificação extrajudicial pela via 

postal ao endereço informado pelo devedor fiduciante quando da 

contratação, não foi entregue ao destinatário pelo motivo “entrega interna 

não autorizada”. Todavia, a requerente não demonstrou que o devedor 

fosse pessoa desconhecida, com paradeiro ignorado, residente fora da 

circunscrição territorial do município, ou que inexistisse alguém para 

receber a notificação no endereço fornecido no contrato pelo devedor. 

Nesta toada, ao esquadrinhar o contingente probatório produzido no 

processo, máxime do conteúdo do instrumento de protesto juntado aos 

autos (evento nº 13686528 - pág. 1), mostra-se inválido o protesto 

editalício, uma vez que não foram esgotados os meios de localização do 

devedor, e havendo endereço certo e localizado, descabido o protesto por 

edital. Por via de consequência, diante desta moldura, à míngua de 

demonstração da ocorrência de esgotamento de todos os meios 

convencionais de notificação pessoal do devedor e devido à ausência de 

enquadramento em qualquer das situações hipotéticas preconizadas no 

art. 15 da Lei n.º 9.492/1997, com fundamento no conteúdo do art. 321 do 

Código de Processo Civil, DETERMINO que a companhia requerente 

promova a emenda da petição inicial, no prazo de 20 (vinte) dias, com o 

objetivo de apresentar documentação idônea, hábil a demonstrar a 

constituição do devedor, de forma válida, em mora, sob pena de 

indeferimento da exordial. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000690-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (AUTOR(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI BORGO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000690-98.2017.8.11.0045. Indefiro o requerimento de 

citação por edital do requerido. É que, a citação, realizada mediante a 

expedição de edital, exige, como condição de regularidade/validade, o 

prévio esgotamento de todos meios disponíveis de localização do réu e, ao 

mesmo tempo, o exaurimento dos instrumentos convencionais de citação 

(citação via postal e por oficial de justiça) [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 

771.538/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/10/2015; STJ, 

AgRg no AREsp n.º 430.022/BA, 3.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de 

Noronha, j. 05/05/2015]. A citação por edital, sem observância do prévio 

esgotamento de todos os meios para a localização do réu e das demais 

modalidades de citação, é nula. No caso concreto, não houve o prévio 

esgotamento de todos os meios disponíveis de localização do réu. Como 

medida de prudência e evitar a configuração de nulidade processual, por 

vício da citação, Determino que se realizem buscas nos sistemas 

InfoSeg/InfoJud e Renajud, visando obter informações a respeito do atual 

endereço do requerido. Com a juntada dos extratos, que seguem no 

anexo, expeça-se nova carta precatória, com a finalidade de promover a 

citação do requerido, registrando-se todos os referenciais de endereços 

indicados nos extratos dos sistemas anexos, nos termos da decisão 

acostada ao ID n.º 5063870. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001428-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGIVALDO DE OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001428-86.2017.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, 

Determino que se realizem buscas nos sistemas InfoSeg/InfoJud, Siel e 

Renajud, visando obter informações a respeito do atual endereço do 

requerido. Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, expeça-se 

novo mandado, registrando-se todos os referenciais de endereços 

indicados nos extratos dos sistemas anexos, nos termos da decisão 

acostada ao ID n.º 6666781. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001103-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART STILO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001103-14.2017.8.11.0045. Indefiro o requerimento de 

suspensão do processo, haja vista que não há o enquadramento em 

qualquer das situações hipotéticas preconizadas no art. 313 do Código de 

Processo Civil. Como medida de prudência e evitar a configuração de 

nulidade processual, por vício da citação, Determino que se realizem 

buscas nos sistemas InfoJud e Renajud, visando obter informações a 

respeito do atual endereço da empresa requerida. Com a juntada dos 

extratos, que seguem no anexo, expeça-se mandado de citação, 

registrando-se o referencial de endereço indicado no extrato do sistema 

InfoJud, que segue em anexo, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 

6657890. Intime-se a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique o número do CPF do sócio da empresa requerida, informação 

imprescindível para a realização da consulta nos bancos de dados de 

endereços. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de setembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002150-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002150-23.2017.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, 

Determino que se realizem buscas nos sistemas InfoSeg/InfoJud, Siel e 

Renajud, visando obter informações a respeito do atual endereço do 

requerido. Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, expeça-se 

mandado e carta precatória, registrando-se todos os referenciais de 

endereços indicados nos extratos dos sistemas anexos, nos termos da 

decisão acostada ao ID n.º 8220304. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 06 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000279-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS GUILHERME (AUTOR(A))

MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS GUILHERME (AUTOR(A))

EVERTON COVRE (ADVOGADO(A))

MARIA GENARIA DOS SANTOS GUILHERME (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE FELIZARDA MORAES NERES (RÉU)

REGINALDO CLEMENCIA NERES (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000279-21.2018.8.11.0045. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização de 

nova audiência de conciliação/mediação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. 

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, Determino que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud/InfoSeg e Renajud, visando obter informações a respeito 

do atual endereço dos requeridos. Com a juntada dos extratos, que 

seguem no anexo, proceda-se a citação dos requeridos, mediante a 

expedição de mandado e carta precatória, registrando-se todos os 

referenciais de endereços indicados nos extratos dos sistemas anexos, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data juntada do comunicado, por meio 

eletrônico, da citação, ou, não havendo esse, da data da juntada da carta 

aos autos [art. 335, inciso III, art. 231, VI e art. 232, todos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003615-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DA SILVA PINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003615-33.2018.8.11.0045. Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o pagamento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo e 

indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000394-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BERTE (AUTOR(A))

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000394-76.2017.8.11.0045. O exame dos embargos de 

declaração, com caráter infringente, opostos com o objetivo de promover 

a integração e a modificação da decisão judicial, deve, como condição 

indispensável, em respeito à integridade dos princípios do contraditório e 

da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da CRFB/88], ser precedido da prévia 

intimação da parte embargada, sob pena do julgamento padecer de 

nulidade absoluta. Este é o entendimento pacificado no âmbito da 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 

1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 20/03/2014; STJ, AgRg no 

REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, j. 

01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. Nancy Andrighi, 

j. 11/04/2013]. Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do 

art. 1.023, § 2.º do Código de Processo Civil, Determino a intimação da 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do 

teor dos embargos de declaração, formulados pelo autor. Após, venham 

os autos conclusos para exame. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000694-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR CAMILO ULIANA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000694-38.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001610-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR SCHWINN (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001610-72.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003293-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

VERA LUCIA MIQUELIN (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANA MESQUITA TOLEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n° 1003293-81.2016.8.11.0045. Cuida-se de Execução Fiscal 

promovida pelo Município de Lucas do Rio Verde contra Cassiana 

Mesquita Toledo, ambos já qualificados nos autos. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, deduz-se que a executada 

realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. Portanto, diante desta 

moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial e, como consequência, Julgo Extinto o presente feito, com 

julgamento do mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, 

inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com 

espeque no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, estabeleço 

que o Município de Lucas do Rio Verde/MT deva ficar isento do pagamento 

das custas judiciais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 6 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004497-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUSA FIGUEIREDO (AUTOR(A))
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RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004497-63.2016.811.0045. Cuida-se de Ação Indenizatória, 

promovida por Maria Deusa Figueiredo contra Banco Itaucard S/A, ambos 

já qualificados no processo. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

É o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, principalmente do teor do termo de acordo 

anexado nos autos, deflui-se que as partes litigantes estabeleceram 

acordo (evento nº 5809418); não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte 

integrante desta decisão, e, como consequência, Julgo Extinto o presente 

feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, 

alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Sem custas, dado a concessão do 

benefício da justiça gratuita. Homologo, por sua vez, o pedido de renúncia 

do direito de recorrer. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 5 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000778-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000778-39.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação Indenizatória 

ajuizada por Carlos José do Nascimento contra Banco Bradesco S/A, em 

que foi proferida sentença de mérito julgando procedente o pedido 

formulado na petição inicial. Vieram os autos conclusos para deliberações. 

É sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, deduz-se que a empresa requerida realizou o 

pagamento integral da obrigação jurídica fixada na sentença. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial e, como consequência direta, Julgo Extinto o presente feito, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil. Custas judiciais pela empresa requerida. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004394-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS SILVA CAXIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004394-22.2017.8.11.0045. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Busca e 

Apreensão em face de Jarbas Silva Caxias, também qualificado nos autos, 

narrando, em síntese, que as partes celebraram contrato de financiamento 

para aquisição de veículo, mas o requerido não cumpriu as obrigações 

voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a 

partir de 13/06/2017, acarretando, consequentemente, o vencimento 

antecipado da dívida. Narrou que o crédito é garantido por alienação 

fiduciária, e que, comprovada a mora é imperativa a rescisão contratual. 

Postulou, ao final, a procedência do pedido, bem como a busca e 

apreensão do veículo, liminarmente. Foi deferida a tutela de urgência e 

cumprida a liminar postulada pela autora, procedendo-se à busca e 

apreensão do veículo e à citação do requerido. No prazo legal não foi 

apresentada contestação, nem ao menos requerida a purgação da mora. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame 

e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa de realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, conclui-se que o réu, 

devidamente citado e intimado (evento nº 11124731), deixou de 

apresentar resposta/contestação (evento nº 14103899). Deveras, de 

acordo com a norma de regência, a ausência de contestação induz, como 

consequência automática, a incidência dos efeitos materiais da revelia e 

produzem presunção de veracidade, de natureza relativa, dos fatos 

articulados por parte do autor na petição inicial. Interpretação do conteúdo 

normativo do art. 319 do Código de Processo Civil/1973 [art. 344 do Código 

de Processo Civil/2015]. Segundo os informes produzidos no processo, 

principalmente do conteúdo do contrato juntado aos autos (evento nº 

10526261 – págs 1/4), depreende-se que as partes litigantes firmaram 

contrato de financiamento, gravado com cláusula de alienação fiduciária, 

que visava proceder à aquisição de veículo automotor, e que o devedor 

incorreu em mora contratual (evento nº evento nº 10526261 – pág. 7). De 

acordo com o teor da prova material produzida no processo, o bem, objeto 

do contrato, foi apreendido e depositado nas mãos do representante da 

instituição financeira requerente (evento nº 10943484 – págs. 4/5). 

Portanto, diante desta perspectiva, deflui-se que o fato constitutivo do 

direito do requerente e o não cumprimento da obrigação estão 

devidamente comprovados no processo, impondo-se, portanto, a 

procedência do pedido formulado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial por Banco Bradesco Financiamentos S/A em 

face de Jarbas Silva Caxias, para o fim de: a) Declarar consolidada em 

mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem 

descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei 

n.º 911/1969; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do 

art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o requerido no 

pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados 

ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à 

causa, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o 

interstício temporal que o processo tramitou. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de setembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001490-92.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

João Batista do Nascimento contra Banco Bradesco S/A, em que 

argumentou, em suma, que possui uma conta salário junto à instituição 

financeira requerida e que, a partir do mês de março de 2017, começou a 

ser debitada uma taxa correspondente à “CARTÃO PROTEGIDO”, e 

posteriormente, a partir do mês de outubro de 2017, os débitos passaram 

a acontecer com o nome “GASTO C CREDITO”, serviços que não foram 

contratados. Registrou que, em razão do ocorrido, experimentou danos de 

ordem moral e material. Requereu, ao final, a procedência do pedido para o 

fim de suspender a cobrança dos serviços não contratados e condenar a 
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requerida à restituição do valor cobrado e ao pagamento de indenização 

por danos morais. Foi deferida a tutela de urgência e efetivada à citação 

da empresa requerida. A companhia requerida apresentou resposta, 

ocasião em que asseverou que não subsiste a prática de ato ilícito e prova 

da caracterização de dano moral. Pugnou, ao final, pela improcedência do 

pedido. Houve réplica, instante em que a requerente, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos para deliberação. É 

o sucinto relatório. Passo a fundamentar. Primeiramente, impende 

enfatizar, desde logo, que se apresenta absolutamente desnecessária a 

realização de perícia técnica e/ou a produção de prova testemunhal na 

situação hipotética ‘sub judice’, porque não se revela imprescindível para o 

regular deslinde do litígio. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando 

normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. 

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda. Segundo a norma de regência, todo 

comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte do fornecedor, 

que revela a existência de defeito na prestação do serviço, fruto da 

violação dos deveres de qualidade-segurança, de cuidado, de 

cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se caracterize 

como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano ao 

consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor de 

serviço promover a reparação civil, independentemente de investigação 

sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. De fato, o 

defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico à 

responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de responsabilidade 

civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do ato lesivo, do 

dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo 

normativo do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, principalmente do teor dos 

documentos juntados no evento nº 12782340 – págs. 1/4, depreende-se 

que, a partir do dia 30 de março de 2017, houve cobranças/descontos 

mensais, na conta bancária que o autor mantém junto à instituição 

financeira requerida, correspondentes a “CART. PROTEGIDO”, em valores 

variados, e que posteriormente, a partir do dia 10 de outubro de 2017, os 

descontos passaram a ocorrer sob a rubrica “GASTO C CREDITO”, 

igualmente em valores variados. Na petição inicial o requerente nega a 

contratação de tais serviços. A empresa requerida, por sua vez, defende 

na contestação que o autor passou a utilizar/pagar pelos serviços de 

utilização do cartão de crédito (‘Vide’ evento nº 13745488 – pág. 3). Neste 

cenário, portando, mostra-se impositiva a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, devendo 

a empresa requerida comprovar a regularidade da cobrança dos valores. 

Nesta toada, ao esquadrinhar os elementos informativos engendrados no 

processo, verifica-se que não há prova acerca da efetiva contratação, 

por parte do autor, dos serviços de cartão de crédito ou de qualquer outro 

serviço correspondente a “CART. PROTEGIDO” ou “GASTO C CREDITO”. 

Por via de consequência, diante deste cenário, insta reconhecer que a 

empresa requerida não logrou êxito em comprovar a existência de 

qualquer relação contratual que amparasse a cobrança dos valores 

impugnados, ônus que lhe pertencia a teor do que dispõe o art. 373, inciso 

II do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, e do qual não se desincumbiu. Efetivamente, o fato é que, 

e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que 

tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a 

obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a existência, 

idoneidade e a regularidade da cobrança dos serviços — o quê poderia 

ter-se operacionalizado mediante o mero ato de juntar ao processo o 

respectivo contrato ou qualquer outro documento idôneo e que detenha a 

capacidade de comprovar/espelhar a efetiva existência e a regularidade 

do negócio jurídico. Por via de consequência, nesse influxo de ideias, 

levando-se por linha de estima a falha na prestação do serviço prestado 

pela empresa requerida, consubstanciada na cobrança de valores 

indevidos, visto que os descontos na conta bancária do autor se 

efetivaram de maneira totalmente irregular (o quê deu origem à situação de 

falta de desconsideração, desrespeito, descaso e de sentimento de 

desvalia, fruto da violação do dever de qualidade-segurança), como forma 

de concretizar a aplicação da teoria do valor do desestímulo (‘punitive 

damages’ ou ‘exemplary damages’) — que preconiza que a 

responsabilidade civil visa a atuar como fator de desestímulo à prática de 

novos ilícitos/danos e de instrumento preventivo de eficácia geral [cf.: STJ, 

REsp n.º 401.358/PB, 4.ª Turma, Rel.: Carlos Fernando Mathias (Des. 

Convocado do TRF da 1.ª Região), j. 05/03/2009 —, considero que se 

encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de 

restituir/reparar os danos experimentados [art. 186 do Código Civil de 2002 

e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. Com efeito, para fins de caracterização da 

responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível 

a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais 

que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou 

direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte 

exp ress i va  repe rcussão  e  pe r tu r b a ç ã o  à  h o n r a ,  à 

incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, 

sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio 

no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil de 2002. Com base nesse raciocínio, depreende-se, 

por força de proposição lógica, que a cobrança indevida de valores, 

realizada durante razoável lapso de tempo, secundada através de 

diversas tentativas de resolução do problema, sem sucesso, na via 

administrativa, traz, como consequência direta, intenso desgaste físico e 

e m o c i o n a l ,  q u e  d i n a m i z a  p e r t u r b a ç ã o  e m o c i o n a l  e 

contratempos/transtornos. Por via de consequência, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que a consumação do evento se limitou a 

ocorrência de cobrança indevida de valores, de modo que as 

repercussões dos danos podem ser graduadas como de média 

intensidade, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial sócio-econômico das partes litigantes, considero razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), sem que se configure enriquecimento sem 

causa. Com relação ao pedido de incidência da repetição do indébito, de 

igual modo, entendo que deva merecer guarida. É que, de acordo com a 

norma de regência, dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele, que 

foi submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de 

engano justificável, é reservado o direito de receber/obter o ressarcimento 

do valor correspondente ao dobro da quantia que efetivamente quitou, de 

maneira indevida, em excesso, independentemente da prova do erro [art. 

42, parágrafo único da Lei n.º 8.078/1990; art. 876 do Código Civil de 

2002]. Portanto, exatamente nesse influxo de ideias, levando-se por linha 

de estima que a companhia requerida, de forma abusiva e ilegal, realizou a 

cobrança de valores indevidos, na conta bancária do autor, no valor 

nominal de R$ 550,95 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e cinco 

centavos) – valor este não impugnado pela empresa requerida 

–configurada a má-fé, considero que a repetição do indébito em dobro em 

prol do consumidor/reclamante, é medida que se impõe. Sobre a temática 

relativa à realização de cobrança indevida, que caracteriza abuso de 

direito, caracterizar/autorizar a restituição em dobro da quantia em 

dinheiro, confira os seguintes precedentes jurisprudenciais: TJRS, 

Apelação Cível n.º 70065010456, 20.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Carlos Cini 

Marchionatti, j. 24/06/2015; TJRS, Apelação Cível n.º 70055118418, 10.ª 

Câmara Cível, Rel.: Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 01/08/2013. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por 

Joao Batista do Nascimento contra Banco Bradesco S/A, para o fim de: a) 

Confirmar a tutela de urgência precedentemente concedida e, como 

consequência natural, Determinar que a empresa requerida se abstenha 

de realizar a cobrança dos valores/serviços não contratados, objeto da 

lide, sob pena de incorrer em multa arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), para cada débito indevido efetivado [art. 297 e art. 537, ambos do 

Código de Processo Civil]; b) Condenar a empresa requerida, a título de 

indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a 

partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a 

citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, 

AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: 

Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; c) Condenar a companhia 

requerida, a título de indenização por repetição do indébito, ao pagamento 

da quantia equivalente a R$ R$ 1.101,90 (mil cento e um reais e noventa 

centavos), com incidência de correção monetária, a ser calculada pelo 
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IPC-Fipe e juros moratórios na ordem de 12% ao ano, ambos 

contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a citação; d) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, Condeno a empresa requerida no 

pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados 

ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do 

advogado e o interstício temporal que o processo tramitou. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002450-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE NORTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002450-48.2018.8.11.0045. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. 

contra Base Norte Construções e Terraplenagem Ltda., que visa a 

realização da busca e apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente. 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É sucinto relatório. Passo a 

decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a 

intenção de não mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando 

a ausência de interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de 

consequência, dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência 

da parte adversa, visto que não ultimada a citação da ré [art. 485, § 4.º do 

Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o requerimento de desistência e, como consequência direta, 

Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de seu mérito. Indefiro o pedido 

de desbloqueio do veículo, pois não subsiste decisão judicial impondo a 

inserção de restrição na base de dados do Renavam, com fundamento no 

art. 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969. Indefiro, também, o pedido de 

exclusão do registro do nome do réu dos cadastros de inadimplentes, 

visto que constitui ônus da empresa requerente realizar, na via 

extrajudicial, esta medida. Custas judiciais liquidadas quando do 

ajuizamento da petição inicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 6 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 88936 Nr: 2841-93.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIAMANTINO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR MARQUEZI - 

OAB:20.225-B

 Vistos etc.,(...) ISSO POSTO, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 

n°. 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade do acusado ANTONIO 

DIAMANTINO NUNES, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita 

no presente processo.P.R.I. Transitada em julgado, procedam-se as 

anotações, comunicações e transferências necessárias.Após, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 123338 Nr: 2242-52.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE TAPURAH-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANICE LOPES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS DANIEL DINIZ - 

OAB:20265/O, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela recuperanda, por meio 

de advogado constituído, em face da decisão de fls. 103/104, a qual 

indeferiu o pedido de retirada do equipamento de monitoramento eletrônico 

(fls. 106/112).

Analisando detidamente as razões invocadas pela Defesa, tenho que a 

decisão que indeferiu o pedido de retirada do equipamento de 

monitoramento eletrônico não deve ser reformada, eis que seus 

fundamentos bem resistem aos argumentos da recorrente.

ISSO POSTO, pelos fundamentos insertos no decisum objeto do presente 

recurso, concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, pelo 

que a mantenho integralmente.

 Assim, formalize o instrumento e remeta-o ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, observadas as formalidades legais.

Findo, cumpra-se as determinações finais da decisão de fls. 70/71.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 126441 Nr: 3678-46.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAS PATEKOSKI, HENRIQUE LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE 

ANDRADE - OAB:10.258

 A seguir, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc., 1. 

A pedido das partes, converto os debates orais em memoriais finais 

escritos, concedendo-lhes o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. Após, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. 2. Dou os presentes por 

intimados. 3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159659 Nr: 5637-81.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ANTONIO MAZZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061/B

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 15h50min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Findo, intime-se a acusada acerca da audiência designada no Juízo 

Deprecante.

VI – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159650 Nr: 5634-29.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO /PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA DE LARA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT
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 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 15h20min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Findo, intime-se a acusada acerca da audiência designada no Juízo 

Deprecante.

VI – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159251 Nr: 5378-86.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SANTOS WALENDOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alceu Storchi - OAB:73177 

PR, Everton Diego Grabovski - OAB:74004 PR, Tiago Roberto 

Goedert - OAB:71397 PR

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 14h50min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159253 Nr: 5380-56.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO SOARES GRESPIN, ANTONIO 

PIRES DE FREITAS, MÁRCIO ESTEVO SILVESTRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 14h20min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159154 Nr: 5324-23.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Terra dos Santos - 

OAB:235329

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 16h30min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159760 Nr: 5697-54.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BATTISTELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Luiz da Silva - 

OAB:16561/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 16h00min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159156 Nr: 5326-90.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLAR SEBALDO ELY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DE CAMARGO V. 

JUNIOR - OAB:13.224/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 16h40min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157157 Nr: 4181-96.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador indicado as fls. 

75, para que, no prazo legal, apresente Defesa Previa nos termos do 

Artigo 55 da Lei 11.343/06.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 103608 Nr: 582-57.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO MOREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:MG/123970, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT

 Tendo em vista o petitório de fls. 545/548, replico o impulsionamento com 

nova intimação a seguir:

Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador para que, tendo 

em vista a apresentação pelo MP dos memoriais, apresente suas 

Alegações Finais por Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 117059 Nr: 7873-11.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONNATAN SILVA COSTA, ADILSON DE 

OLIVEIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA 

- OAB:18087

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e daLegislação vigente 

para INTIMAR o Acusado Jonnatan, na pessoa de seu procurador para 

que, no prazo legal (comum), apresente suas Alegações Finais por 

Memoriais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GECINILTON DA SILVA CALDAS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000901-03.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GECINILTON DA SILVA 

CALDAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência, considerando que o comprovante de endereço 

juntado na inicial não tem como titular o autor, determino, nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 06 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010618-22.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

JOVANI ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Compulsando os 

autos, notadamente na Aba "Expedientes", verifica-se que a intimação da 

parte executada não foi enviada ao DJE por falha do sistema. Inclusive, em 

consulta direta às edições do DJE entre os dias 08/08/2018 e 15/08/2018, 

não foi constatada a aludida publicação. Diante disso, RENOVO a 

expedição de intimação da parte executada, por seu advogado e via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme 

valor apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 06 de setembro de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002826-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

ROZENIL GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002826-34.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROZENIL GONCALVES DE 

ARAUJO REQUERIDO: MARIA DE LOURDES SOUZA Vistos. Nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem 

como cópia legível da consulta do SCPC, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003745-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE (ADVOGADO(A))

ROBSON ESPINDOLA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL CONECTADO DE CUIABA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003745-23.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROBSON ESPINDOLA 

VASCONCELOS REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL CONECTADO DE 

CUIABA LTDA - ME Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, bem como cópia legível da consulta do SCPC, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012069-82.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES (EXEQUENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8012069-82.2015.8.11.0045; Valor causa: 
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R$ 31.520,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ANTONIO GOMES Parte Ré: EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA . 

Pessoa a ser intimada: Nome: ANTONIO GOMES Endereço: Rua 

DOURADOS, 1396, S, CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000; FINALIDADE(S): INTIMAÇÃO pessoal da parte autora acerca 

da expedição do Alvará Judicial n. 433436-1/2018, no valor de 

R$4.866,43, a ser creditado na conta de seu advogado. LUCAS DO RIO 

VERDE, 6 de setembro de 2018. FABIO LUCIO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, 

PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - 

TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002741-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE RAIMUNDO DE MARCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002741-19.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: LUCIANE RAIMUNDO DE 

MARCO EXECUTADO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante a concordância 

acerca do bloqueio por parte da Executada e dando-se assim o 

cumprimento integral da obrigação, a extinção pelo pagamento é medida 

que se impõe, consoante à regra do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Desde já defiro o levantamento dos valores, em favor do Exequente. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Decorrido o prazo do 

Provimento nº 68/2018 do CNJ, expeça-se o alvará. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 14 

de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012100-05.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS FERREIRA LEAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em que pese o 

pedido de alvará de id. 13810047, com a indicação da conta corrente do 

advogado do autor, não há, por outro lado, a informação de qual instituição 

bancária pertence a aludida conta, de modo que torna impossível a 

expedição do alvará. Diante disso, INTIMO a parte autora para informar os 

dados bancários de forma completa, mormente a instituição financeira. 

Lucas do Rio Verde - MT, 06 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000508-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON EDEVAL FIGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000508-15.2017.8.11.0045. REQUERENTE: VIA VERDE TURISMO E 

VIAGENS LTDA - ME REQUERIDO: JEFFERSON EDEVAL FIGUEIRA Visto 

etc., Defiro a busca de endereço em nome do requerido nos sistemas 

disponíveis. Caso seja encontrado endereço diverso do já existente nos 

autos, proceda a Secretaria Judicial a designação de nova data de 

audiência de conciliação, de acordo com a pauta do conciliador, e 

expeça-se as intimações necessários nos endereços informados. Caso a 

busca seja negativa, intime-se a demandante para se manifestar em 10 

(dez) dias. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004670-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUBENOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO MESQUITA DE GOES (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

FELIPE YVES BARRETO GURGEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004670-53.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO LUBENOW 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos. 

Intime-se a reclamante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto à petição do reclamado, informando o cumprimento da obrigação. 

Caso não haja manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas necessárias. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVSON ALEXANDRE DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ESTHER ZANCO (ADVOGADO(A))

SAAE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010320-93.2016.8.11.0045. REQUERENTE: IVSON ALEXANDRE DA 

SILVA DIAS REQUERIDO: SAAE Vistos. Ao contador Judicial para 

elaboração de cálculos de custas. Com os cálculos, intime-se o 

reclamante para efetuar o pagamento das custas e taxa judiciária, no 

prazo de 05 dias. Não se efetivando o pagamento das custas e taxa 

judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação 

DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos: - Cópia da 

Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa 

Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação 

constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão 

de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os 

seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011018-36.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011018-36.2015.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: L. G. DE MIRANDA - ME Vistos. Ao contador Judicial para 

elaboração de cálculos de custas. Com os cálculos, intime-se o 

reclamante para efetuar o pagamento das custas e taxa judiciária, no 

prazo de 05 dias. Não se efetivando o pagamento das custas e taxa 

judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação 

DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos: - Cópia da 

Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa 

Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação 

constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão 

de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os 

seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000814-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RDB VEICULOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMAR CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000814-18.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: RDB VEICULOS LTDA - EPP 

EXECUTADO: GRAMAR CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - ME 

Vistos. Arquive-se com a baixas necessárias e cautelas de praxe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002044-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (REQUERENTE)

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002044-61.2017.8.11.0045. REQUERENTE: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO REQUERIDO: JOAO DA SILVA Visto. Inicialmente, determino que a 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000510-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER RAMON ALVES TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000510-82.2017.8.11.0045. REQUERENTE: GBS AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME REQUERIDO: KLEBER RAMON ALVES TEIXEIRA 

Visto. Certifique-se o trânsito em julgado. Inicialmente, determino que a 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011804-80.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH (ADVOGADO(A))

ELIZIO SETEMBRINO PRATI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR ANTONIO GEHM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011804-80.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ELIZIO SETEMBRINO PRATI 

REQUERIDO: NEIMAR ANTONIO GEHM Visto. Inicialmente, determino que a 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011368-58.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE TEREZINHA GUERREIRO PEDRONE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011368-58.2014.8.11.0045. REQUERENTE: ROSANE TEREZINHA 
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GUERREIRO PEDRONE - ME REQUERIDO: ROSIANE CARDOSO DA SILVA 

Visto. Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, intime-se 

imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, do 

CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012224-85.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PURA MAGIA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8012224-85.2015.8.11.0045. REQUERENTE: AMOS DOS SANTOS 

REQUERIDO: PURA MAGIA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME Vistos. 

Considerando que o AR de intimação da parte reclamada retornou como o 

motivo de devolução “não procurado”, intime-se a reclamada, por oficial de 

justiça, para ciência da penhora e para requer o que de direito e interesse, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não tenha manifestação, expeça-se o 

termo de penhora. Por não ter sido a reclamada intimada da penhora, deixo 

de analisar o pedido de expedição de alvará. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011518-39.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE TEREZINHA GUERREIRO PEDRONE - ME (REQUERENTE)

ROSEMERY GUERREIRO FRASSON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEROLYN DI KASSIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011518-39.2014.8.11.0045. REQUERENTE: ROSANE TEREZINHA 

GUERREIRO PEDRONE - ME REQUERIDO: KEROLYN DI KASSIA DA SILVA 

Visto. Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, intime-se 

imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, do 

CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001042-22.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A Visto. 

Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, intime-se 

imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, do 

CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE CRISTINE FROES DE FARIAS (REQUERENTE)

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000984-53.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JEANNE CRISTINE FROES DE 

FARIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Torno sem efeito a certidão de id. 

15026489, uma vez que os autos não foram encaminhados para a Turma 

Recursal. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 9086938, devendo os 

autos serem encaminhados para a Turma Recursal para apreciação. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEONICE JESUS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001920-44.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CLEONICE JESUS DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto Converto o 

julgamento em diligencia e determino que a parte Reclamante no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos o comprovante de endereço em nome da 

parte autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, 

a comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação 

da competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer 
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direito alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não 

possua comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá 

comprovar por documento idôneo a relação com a pessoa que constará 

no comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados 

Especiais a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo 

Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial 

para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

06 de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LEAL DE SANTANA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001886-69.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALDECIR LEAL DE 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto Converto o julgamento em 

diligencia e determino que a parte Reclamante no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá comprovar 

por documento idôneo a relação com a pessoa que constará no 

comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais 

a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado 

(enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial para 

propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 

de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002778-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIVANILSON TAVARES SANTA BRIGIDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002778-75.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SIVANILSON TAVARES 

SANTA BRIGIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto Converto o 

julgamento em diligencia e determino que a parte Reclamante no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos o comprovante de endereço em nome da 

parte autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, 

a comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação 

da competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não 

possua comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá 

comprovar por documento idôneo a relação com a pessoa que constará 

no comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados 

Especiais a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo 

Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial 

para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

06 de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003606-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA CARDOSO CESAR ALVES (REQUERIDO)

ERVONE DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003606-71.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TALISMA TRANSPORTES 

LTDA - ME REQUERIDO: ERVONE DA SILVA LIMA, GABRIELA CARDOSO 

CESAR ALVES Visto etc., Determino que a Reclamante proceda a emenda 

à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, art. 321, 

§ único do CPC, a fim de que traga aos autos o enquadramento 

empresarial, nos termos do art. 8º, § 1º, inc. II da Lei 9.099/95 e Enunciado 

nº 135 do FONAJE. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LEAL DE SANTANA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001885-84.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALDECIR LEAL DE 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto Converto o julgamento em 

diligencia e determino que a parte Reclamante no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá comprovar 

por documento idôneo a relação com a pessoa que constará no 

comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais 

a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado 

(enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial para 

propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 

de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002780-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA CELIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002780-45.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANA CELIA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto Converto o julgamento em diligencia e 

determino que a parte Reclamante no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: 

contas de água, energia e telefone, uma vez que, a comprovação da 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela 

parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de 

residência em seu nome o reclamante deverá comprovar por documento 

idôneo a relação com a pessoa que constará no comprovante de 

residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais a competência 

territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do 

FONAJE), portanto, é documento essencial para propositura da ação. 

Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de setembro 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002472-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

MAURO LUIZ TRETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL ELGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002472-77.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MAURO LUIZ TRETTO 

REQUERIDO: JOEL ELGER Visto. Inicialmente, determino que a Secretaria 

Judicial providencie a regularização dos registros de distribuição do 

processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se 

trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução de 

sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no prazo 

assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, 

com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). 

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, 

intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na 

falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

525, do CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLUGE E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

TATHIANE DALLA VECCHIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERRADOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001364-42.2018.8.11.0045. REQUERENTE: KLUGE E CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: CERRADOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME Visto etc., 

Defiro o requerimento veiculado no Id. nº 14986135, com objetivo de 

amealhar informações acerca do atual endereço do reclamado, através do 

Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD. Localizado o endereço, 

cumpra-se o despacho inicial conforme determinado. Lucas do Rio 

Verde-MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-62.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

LEILA LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

DEAN PAUL HUNHOFF (ADVOGADO(A))

VILLAGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

Carlos Humberto de Oliveira Junior (ADVOGADO(A))

BASEI & BASEI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010691-62.2013.8.11.0045. REQUERENTE: LEILA LEONARDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

ME, VILLAGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, 

BASEI & BASEI LTDA Vistos. Intime-se os executados para se 

manifestarem acerca da penhora on-line, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

conclusos para análise do pedido de alvará. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE MARQUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000970-69.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DANIELLE MARQUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA, UNIVERSO 

ONLINE S/A Vistos. Considerando o pagamento voluntário da condenação, 

Defiro a liberação do valor da quantia informada no id 14661780. 

Cumpra-se o determinado no Provimento 68 do Conselho Nacional de 

Justiça e após, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da 

quantia depositada nos autos, devendo ser observado os dados 

bancários para transferência informados no Id. 14756077. Intime-se a 

reclamante, pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do 

valor depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. 

Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RAIMUNDO SOUSA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000468-96.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDMILSON RAIMUNDO 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Intimem-se as 

partes Embargadas para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem 

acerca dos embargos de declaração, caso queiram, nos termos do art. 

1.023, § 2º do CPC. 2. Após, retornem os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010270-67.2016.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, SAGA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 294 de 779



PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos. Intimem-se as partes 

do retorno dos autos da Turma Recursal, devendo requerer o que de 

direito e interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não exista 

requerimentos no prazo determinado, arquivem-se os autos com as 

cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-26.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

HEBER PEREIRA BASTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010318-26.2016.8.11.0045. REQUERENTE: WILSON JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intimem-se as partes do retorno dos autos da 

Turma Recursal, devendo requerer o que de direito e interesse, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Caso não exista requerimentos no prazo determinado, 

arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003678-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

PAULO FELIX DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BONIFACIO DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003678-58.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PAULO FELIX DE ALMEIDA 

REQUERIDO: SERGIO BONIFACIO DA SILVA - EPP Vistos. Para justa e 

eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITEM-SE os requeridos e INTIME-SE 

a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se 

também que o não comparecimento da parte reclamada à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a 

parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência de instrução e 

julgamento. Não havendo acordo na audiência de conciliação, a reclamada 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a 

audiência de instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 

9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

munido dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena 

de revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002528-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VIEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002528-42.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GILBERTO VIEIRA OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto Converto o julgamento em diligencia e 

determino que a parte Reclamante no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: 

contas de água, energia e telefone, uma vez que, a comprovação da 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela 

parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de 

residência em seu nome o reclamante deverá comprovar por documento 

idôneo a relação com a pessoa que constará no comprovante de 

residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais a competência 

territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do 

FONAJE), portanto, é documento essencial para propositura da ação. 

Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de setembro 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002532-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDISON BORGES DO MAR (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002532-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CLEDISON BORGES DO MAR 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto Converto o julgamento em diligencia e 

determino que a parte Reclamante no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: 

contas de água, energia e telefone, uma vez que, a comprovação da 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela 

parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de 

residência em seu nome o reclamante deverá comprovar por documento 

idôneo a relação com a pessoa que constará no comprovante de 

residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais a competência 

territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do 

FONAJE), portanto, é documento essencial para propositura da ação. 

Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de setembro 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELZA APARECIDA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001194-70.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELZA APARECIDA MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Considerando o 

pagamento voluntário da condenação, intime-se a parte reclamante para 

informar os dados bancários, no prazo de 05 dias . Informados os dados, 

Defiro a liberação do valor da quantia informada pelo reclamado, eis que 

incontroverso. Cumpra-se o determinado no Provimento 68 do Conselho 
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Nacional de Justiça e após, EXPEÇA-SE o competente alvará para 

transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser observado 

os dados bancários para transferência informados pela demandante. 

Intime-se a reclamante, pessoalmente, da decisão que determinação de 

liberação do valor depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da 

CNGC. Após, não existindo demais requerimentos, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010798-09.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA OLING CORASSA (REQUERENTE)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Carla Helena Grings (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010798-09.2013.8.11.0045. REQUERENTE: FERNANDA OLING CORASSA 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos. Considerando o lapso temporal de 7 meses da data do último 

cálculo apresentado e para que não haja prejuízo às partes, intime-se a 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a atualização 

dos cálculos. Após, conclusos para consulta ao Bacen. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002621-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA ABRAAO BATISTELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002621-73.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MARTA APARECIDA 

ABRAAO BATISTELLA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. RECEBO o recurso 

inominado com fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95, visto que 

certificada sua tempestividade. Considerando que a parte recorrida, no 

prazo legal, apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia 

Turma Única Recursal. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004645-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI (REQUERENTE)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

DAIANE BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004645-40.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ABEL SGUAREZI, DAIANE 

BORGES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. RECEBO o recurso 

inominado com fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95. Intime-se a 

parte recorrida para que no prazo legal, apresente contrarrazões, em 

seguida, remetam-se os autos à Egrégia Turma Única Recursal. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002855-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

GILCILENE MAIA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002855-21.2017.8.11.0045. REQUERENTE: GILCILENE MAIA SILVA 

REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Vistos. Intime-se a parte recorrida, 

para que no prazo legal, apresente contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Única Recursal. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de setembro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

KOCHHANN & MOCELLIN LTDA - ME (REQUERENTE)

LUIZ GUSTAVO GIARETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO VIEIRA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004905-20.2017.8.11.0045. REQUERENTE: KOCHHANN & MOCELLIN 

LTDA - ME REQUERIDO: ORIVALDO VIEIRA PINTO Vistos. Acolho a 

emenda à inicial. Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos 

na pauta de audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITEM-SE 

os requeridos e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Intime-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010835-02.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

GANZER E GANZER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ÉDNA CESÁRIO (EXECUTADO)

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010835-02.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: GANZER E GANZER LTDA - 

EPP EXECUTADO: ÉDNA CESÁRIO Vistos. Diante do teor da certidão de id. 

13697539, intime-se a parte autora para se manifestar no feito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 65 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004437-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

SIMONE ZANOTTE ELEOTERIO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004437-56.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SIMONE ZANOTTE ELEOTERIO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. RECEBO o recurso inominado com fundamento no artigo 41 da Lei 

n. 9.099/95. Considerando que a parte recorrida, no prazo legal, 

apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Única 

Recursal. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

JEFFERSON SOUSA ROMERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001857-87.2016.8.11.0045. REQUERENTE: JEFFERSON SOUSA ROMERA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. RECEBO o recurso 

inominado com fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95. Intime-se a 

parte recorrida para que no prazo legal, apresente contrarrazões, e após 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Única Recursal. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de setembro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003444-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (ADVOGADO(A))

SALETE ONESCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003444-76.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SALETE ONESCO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Visto etc.,. Determino que 

a parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos 

autos o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: 

contas de água, energia e telefone, uma vez que, a comprovação da 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela 

parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de 

residência em seu nome o reclamante deverá comprovar por documento 

idôneo a relação com a pessoa que constará no comprovante de 

residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais a competência 

territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do 

FONAJE), portanto, é documento essencial para propositura da ação. 

Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003769-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

FABIO ELIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003769-51.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FABIO ELIAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Visto etc.,. Determino que a parte 

Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos 

o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: contas 

de água, energia e telefone, uma vez que, a comprovação da residência 

em nome da parte é essencial para fixação da competência territorial do 

juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte 

reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de 

residência em seu nome o reclamante deverá comprovar por documento 

idôneo a relação com a pessoa que constará no comprovante de 

residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais a competência 

territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do 

FONAJE), portanto, é documento essencial para propositura da ação. 

Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011538-93.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011538-93.2015.8.11.0045. REQUERENTE: G. MARTINELLI E CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: ODENIR ANTONIO DE SOUZA Visto. Considerando que 

não houve o pagamento voluntário da divida defiro o requerimento 

veiculado do exequente, determinando que seja procedida à penhora 

on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em que os Executados 

eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a 

ser constritado a quantia de R$ 4.192,80 (quatro mil cento e noventa e 

dois reais e oitenta centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 

854, ambos do CPC. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), 

intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, 
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não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do 

CPC. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme 

disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003578-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FILHOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALEXANDRE FILHOS (REQUERIDO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003578-06.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JAQUELINE FILHOS 

REQUERIDO: CLAUDIO ALEXANDRE FILHOS, ESTADO DO MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT Vistos. Trata-se de 

Ação de Interdição com pedido de Tutela Antecipada para Internação 

Compulsória proposto por Jaqueline Filhos em face de Claudio Alexandre 

Filhos contra o Município de Lucas do Rio Verde/MT e Fazenda Publica 

Estado de Mato Grosso, todos qualificados nos autos. Aduz a requerente 

que é irmã do assistido, bem como afirma que ele faz uso constante de 

drogas e bebida alcoólica desde os seus 14 (quatorze) anos de idade, 

que esta situação vem sendo altamente prejudicial e preocupante para sua 

família. Alega que a sua condição de dependência têm piorado 

consideravelmente nos últimos anos, e embora a família tenha tentado de 

todas formas que o requerido iniciasse um tratamento de reabilitação, 

todas restaram infrutíferas. Destaca que diante do gravíssimo quadro, a 

médica do CAPS Feliz Cidade, emitiu laudo sugerindo tratamento sob 

regime de internação (id. 14951949), sendo assim não resta alternativa 

senão o ajuizamento da presente demanda visando a internação 

compulsória do requerido em Centro Especializado para a realização do 

tratamento adequado. O NAT por sua vez, se manifestou que trata-se de 

um doença crônica recorrente e multifatorial, com nuances sociais 

associadas, sendo necessário uma avaliação por um médico psiquiatra e 

que tal avaliação médica especializada é fundamental para indicar a 

necessidade atual ou não de internação, o que poderá ocorrer em 

hospitais comuns, e não em instituições psiquiátricas ou de reabilitação. 

Com a inicial juntou documentos. É o breve relato. DECIDO. Trata-se de 

pedido liminar de internação compulsória, formulado pela genitora do 

requerido, o qual é dependente químico. Pois bem. A internação 

compulsória é medida extrema e excepcional. E isso porque representa 

limitação ao direito constitucional de liberdade. É bem verdade que a tutela 

pretendida visa antes de qualquer coisa proteger o requerido, mas para a 

sua concessão, em caráter liminar, e justamente em razão do direito 

envolvido, é mister a comprovação suficiente das circunstâncias 

alegadas. Qualquer situação de restrição à liberdade individual - seja no 

campo civil ou penal - deve ser analisada com máxima cautela. No 

presente caso, não há elementos suficientes que possam autorizar a 

drástica medida. Além da narrativa da parte autora, nada há nos autos que 

comprove o quanto alegado. As alegações lançadas na inicial são muito 

poucas para se decretar medida privativa de liberdade, ainda que, como 

ressaltado, tenha a providência natureza protetiva e, a princípio, objetive 

beneficiar o requerido. É imprescindível, ainda, a elaboração de laudo 

especializado atualizado para análise da necessidade de eventual 

internação do toxicômano. Acerca do assunto, temos os seguintes 

precedentes: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE - 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E 

RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. Inconcebível ordenar a "internação compulsória" (art. 

6º, III, Lei n.º 10.216/2001) de dependente químico diante da ausência de 

laudo médico circunstanciado, assim como pela não demonstração de que 

esgotados e fracassados "os recursos extra-hospitalares", requisitos 

imprescindíveis a teor dos arts. 4º e 6º da Lei n.º 10.216/2001, para se 

autorizar qualquer modalidade de internação. Processo: AC 

10520130005868002 MG. Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA 

CÍVEL. Publicação: 22/02/2016. Julgamento: 16/02/2016. Relator: Peixoto 

Henriques. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

MAIOR DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DO VÍCIO. ARTIGOS 4° E 6° DA LEI N. 10.216/2001. 

EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO 

MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante 

previsão dos artigos 4° e 6° da Lei n. 10.216/2001, é imprescindível a 

apresentação de laudo médico circunstanciado, caracterizando os 

motivos pelos quais a internação é aconselhável ao paciente, bem como a 

quais tratamentos o paciente foi submetido. Assim, uma vez que a medida 

tem caráter excepcional, por interferir na esfera de autonomia do 

indivíduo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não há falar na sua 

concessão se ausentes os elementos de prova inequívoca a respaldar a 

imposição imediata da internação compulsória do dependente químico (AI 

2012.090686-4, Des. Joel Dias Figueira Júnior, de 8/10/2013). Ante o 

exposto, indefiro o pedido de liminar, e com base no poder geral de 

cautela, determino a imediata condução do requerido, coagido ou não, 

para avaliação psiquiátrica que aponte, com base em laudo médico 

circunstanciado, se há, ou não, necessidade da internação compulsória. 

Com efeito, INTIME-SE ao CAPS local para, com urgência: a) Providencie a 

realização de consulta médica especializada no requerido, a fim de 

verificar a necessidade de sua internação compulsória; b) Encaminhe 

relatório contendo informações pormenorizadas acerca de eventual 

tratamento ambulatorial realizado anteriormente pelo requerido, bem como 

os resultados alcançados. Intime-se a parte autora, oportunamente, para 

que acompanhe a parte requerida ao local designado para a realização da 

perícia. Caso a parte requerida se recuse a comparecer ao local 

designado para a realização da perícia médica, desde já, defiro a 

utilização de recursos coercitivos, em especial, auxilio da policia militar 

para a condução do requerido para a realização do exame médico, 

devendo ser garantida sua integridade física e psíquica. Também, 

intime-se o Município de Lucas do Rio Verde/MT para que providencie 

autoridade sanitária para acompanhar a condução do requerido ao exame 

médico observando-se a sua integridade física e psíquica, assim como 

ambulância. Com a juntada do laudo, tornem os autos conclusos para a 

apreciação da liminar. Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública. Cumpra-se, com urgência. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CLEILTON PINTO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001936-95.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CLEILTON PINTO LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Por ser tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem presentes os 

pressupostos recursais, recebo o presente recurso inominado no efeito 

devolutivo e suspensivo, por não vislumbrar dano irreparável ao 

recorrente (art. 43, Lei 9.099/95). As contrarrazões foram apresentadas 

id 15096626. Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso e, 

nada sendo alegado quanto a admissibilidade do recurso, remeta-se o 

processo às Turmas Recursais, para fins de exame da matéria. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

06 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SADI PEDRINHO PELICIOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIRA DE TAL (REQUERIDO)

JEOVÁ DE TAL (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003767-81.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SADI PEDRINHO PELICIOLI 

REQUERIDO: JEOVÁ DE TAL, JACIRA DE TAL Vistos etc. DISPENSADO 

RELATÓRIO. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Ainda, em análise perfunctória dos autos, verifico que o pedido de 

antecipação de tutela merece prosperar. Explico. Sabe-se que para a 

concessão de liminar de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é 

necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para 

convencer o julgador, em sede de cognição sumária, a probabilidade do 

direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, conforme preceitua o caput do artigo 300 do NCPC. Pois bem. 

Em ações de despejo para uso próprio aplica-se a presunção de 

sinceridade, onde parte-se do pressuposto que o locador realmente irá 

utilizar aquele imóvel para seu uso próprio. Cabe ao inquilino, portanto, 

demonstrar fatos contrários, que não alegados pelo proprietário do imóvel. 

O pedido de despejo para uso próprio lastreia-se na presunção de 

sinceridade, que poderá ser afastada por prova idônea em sentido 

contrário. Incumbe à parte contrária fazer prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 

333, II, do CPC. (Acórdão n.789523, 20130110847729ACJ, Relator: 

LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/04/2014, Publicado 

no DJE: 19/05/2014. Pág.: 379). Nesse sentido, atenta aos fatos narrados 

na inicial, e os documentos que a acompanham, este juízo está 

convencido da probabilidade do direito do autor, consubstanciado nas 

declarações que estão juntadas aos autos, bem como pelos fatos 

narrados na inicial. Ademais, considerando que o imóvel onde atualmente 

mora a parte autora será reformado, demonstrado está o requisito do risco 

ao resultado útil do processo, já que utilizará o imóvel para sua moradia, 

motivos porque a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. 

Destaco, ainda as declarações e o Boletim de Ocorrências que 

acompanham a inicial, informando que o reclamado estaria proferindo 

ameaças de ceifar a vida do reclamante e seus familiares, situação que 

pode se agravar a qualquer momento. Por outro lado, a fim de evitar 

prejuízos à parte contrária, que precisará retirar seus bens imóvel, hei por 

bem concedê-lo prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária do 

imóvel. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC para determinar que o requerido DESOCUPE a o imóvel em questão, 

no prazo de 10 (dez) dias, fixando desde já multa diária pelo 

descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Findo o prazo 

sem desocupação voluntária, autorizo o despejo compulsório, com reforço 

policial, se for o caso. CITEM-SE os requeridos e INTIME-SE a parte autora 

para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 6 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE CARDOSO MARIANO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001826-96.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DORALICE CARDOSO 

MARIANO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte requerente. Devidamente intimada, a parte requerente 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte exequente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000143-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

ALEFF JONAS DAL MOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000143-24.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALEFF JONAS DAL MOLIN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEFF JONAS 

DAL MOLIN à sentença que julgou improcedentes os pedidos do 

embargante na reclamação cível proposta em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., insurgindo, em 

síntese, de contradição no julgado, uma vez que não houve erro de 

digitação do código de barras como foi defendido pela embargada. 

Argumenta, outrossim, que o embargante realizou o pagamento da fatura 

correspondente ao valor de R$ 8,45 (oito reais e quarenta e cinco 

centavos), cuja fatura foi emitida pela então concessionária CEMAT, mas o 

nome do embargante foi inserido no cadastro de devedores pela 

embargada após assumir o serviço de concessão de energia elétrica no 

Estado de Mato Grosso. De fato, assiste razão o embargante. Isso porque, 
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por meio da Resolução n. 4.510/2014 a ANEEL autorizou o controle 

acionário das ações da CEMAT à Energisa S.A., sendo assim, transferido 

o controle acionário da CEMAT à Energisa em 11 de abril de 2014. Por 

outro lado, em 2 de fevereiro de 2015 foi aprovada a alteração da razão 

social da Companhia para Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. Verifica-se, por outro lado, que se realmente o embargante tivesse 

digitado o código de barras diverso do boleto certamente não iria pagar o 

mesmo valor de R$ 8,45 (oito reais e quarenta e cinco centavos). É fato 

incontroverso que o boleto que gerou a inscrição do nome do embargante 

no cadastro de inadimplentes se refere ao mês de junho de 2014, sendo 

justamente este o valor e o período (junho/2014) que gerou a negativação 

do nome do embargante no serviço de proteção ao crédito. Além disso, o 

protesto foi efetivado pela reclamada/embargada logo após assumir as 

ações da antiga concessionária de energia elétrica do Estado de Mato 

Grosso. Dessa forma, a incorporação extingue a empresa incorporada 

(art. 227, da Lei n. 6.404/1976); bem como transfere para a sociedade 

incorporadora todos os direitos e obrigações da sociedade incorporada 

(REsp 645.455/MG). Logo, a negativação do nome do embargante no 

cadastro de proteção ao crédito foi indevida, de moldo que é da 

reclamada/embargada a responsabilidade quanto aos danos 

experimentados pelo embargante. Além disso, em não havendo relação 

jurídica a dar causa à inscrição do nome do embargante no serviço de 

proteção ao crédito, a negativação, evidentemente, não constitui exercício 

regular de direito, mas sim ato ilícito do qual decorre, por si só, dano moral 

in re ipsa. No que tange ao valor da indenização, considerando a situação 

descrita nos autos, o porte econômico da parte requerida/embargada e 

sua conduta, bem como, os precedentes em casos análogos, fixo a 

indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ante o exposto, 

considerando a existência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, ACOLHO os embargos de declaração para 

alterar o dispositivo da sentença exarada nos autos, e CONDENO a 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

compensação pelos danos morais experimentados pelo reclamante, sobre 

o qual sobre o qual sobre incide correção monetária pelo INPC/IBGE, desde 

a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um 

por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação porquanto trata-se de ilícito 

decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 

1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). No mais, permanece 

incólume os demais termos lançados na r. sentença. Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inc. I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta 

sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da obrigação de fazer fixada 

na decisão concessiva da liminar. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

05 de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo 

a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR GOMES LIMA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001231-97.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALDAIR GOMES LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que 

a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante 

a contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde, 06 de Setembroo de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001328-97.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MAIARA ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para juntar nos 

autos comprovante de endereço no prazo de 15 (quinze) dias (ID Nº 

13780070), sendo que o requerente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação nos autos conforme AR constante no (ID Nº 15165093), 

portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, VI c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pela Extinção do Processo, ante a ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002569-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002569-09.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCIENE RODRIGUES DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 14994030. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004990-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004990-06.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JEFFERSON DA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002572-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALESSANDRA FONTANELI DA SILVA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002572-61.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JESSICA ALESSANDRA 

FONTANELI DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde, 06 de Setembro de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-88.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDSON DIONYSIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

ANDREIA FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010461-88.2011.8.11.0045. REQUERENTE: KLEDSON DIONYSIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte exequente fora 

devidamente intimada para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 

10 (dez) dias (ID Nº 11474953), sendo que o exequente deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação nos autos conforme AR constante 

no (ID Nº 14139021), portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. 

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 301 de 779



notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, III c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela Extinção do Processo, ante o autor não 

promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 06 de Setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002471-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

BRUNO BARBOSA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002471-24.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BRUNO BARBOSA ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 14908320. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011480-90.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011480-90.2015.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO RIBEIRO 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Na fase de cumprimento de sentença, o executado devidamente intimado 

para efetuar o pagamento do débito exequendo, a tempo, comprovou nos 

autos o pagamento do crédito. Além disso, o exequente intimado para 

manifestar quanto ao pagamento voluntário quedou-se inerte, dessa forma 

a concordância é tácita. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o 

Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos 

repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade do 

devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a 

extinção da presente execução, nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 

do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO a presente 

execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Intimem-se as partes da decisão. Cerificado trânsito em julgado, 

bem como cumprido o determinado no Provimento 68 do Conselho Nacional 

de Justiça EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da quantia 

depositada nos autos, intime-se a reclamante, pessoalmente, para 

informar os dados bancários, no prazo de 05 cinco dias. Informados os 

dados, expeça-se o alvará. Caso não sejam informados os dados 

bancários, arquivem-se os autos. Intime-se a reclamante, pessoalmente, 

da decisão que determinação de liberação do valor depositado nos autos, 

nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. Publique-se. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-69.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES DE MOURA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Hitler Pullig Filho (ADVOGADO(A))

CESLO COM E DISTRIB DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010061-69.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: CLAUDIO ALVES DE MOURA 

EIRELI - ME EXECUTADO: CESLO COM E DISTRIB DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o 

cumprimento integral da obrigação, realizada pela penhora no id. 

13161572, bem como a inércia do Executado quanto à penhora, a extinção 

é medida que se impõe, consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Desde já, defiro o levantamento dos valores em favor do 

Exequente. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Decorrido 

o prazo do Provimento nº 68/2018 do CNJ, certifique-se e expeça-se o 

alvará. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e 

dando-se as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011922-56.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA SIBELI FAVA (ADVOGADO(A))

CLAUDETE SCHLIKMAN (EXEQUENTE)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011922-56.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: CLAUDETE SCHLIKMAN 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de 

sentença, houve a penhora de ativos financeiros da executada, que 

intimada da penhora, permaneceu inerte. Considerando que a penhora foi 

o valor integral do débito, além disso o exequente manifestou 

concordância com quantia penhorada nos autos, inclusive requerendo a 

liberação do valor em seu favor. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a 

julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos 

repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade do 

devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a 

extinção da presente execução, pelo pagamento, nos termos dos artigos 

924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTA a presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Intime-se as partes da decisão. Certificado trânsito 

em julgado, bem como cumprido o determinado no Provimento 68 do 

Conselho Nacional de Justiça, EXPEÇA-SE o competente alvará para 

transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser observados 

os dados bancários para transferência informados no Id. 13948230. 

Intime-se a reclamante, pessoalmente, da decisão que determinação de 

liberação do valor depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da 

CNGC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000155-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUM SERVICES S/A (RÉU)

HENRIQUE DONATO RABELO (ADVOGADO(A))

ERICA BELLETATO CARDOSO (ADVOGADO(A))

ARTHUR JUAN MORAGAS (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000825-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1000825-13.2017.8.11.0045 AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

COM TUTELA DE URGÊNCIA REQUERENTE: FLAVIO TEIXEIRA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, ETC. FLAVIO 

TEIXEIRA ajuizou AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM TUTELA DE URGÊNCIA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Alegou o 

requerente, ser portador das seguintes patologias: transtorno interno não 

especificado do joelho, CID M239, tendo realizado ultrassonografia de 

joelho, resultando em tendiopatia insercional aguda do gastrocnêmio 

lateral, e gonartrose, CID M17, e que estando acometido das patologias 

mencionadas não consegue mais exercer suas atividades laborais com 

normalidade, estando incapacitado para suas atividades habituais. Informa 

que requereu junto a Autarquia Previdenciária em 10.01.2017, a 

concessão do benefício de auxílio doença, a perícia médica realizada em 

12.01.2017, sendo indeferido seu pedido na via administrativa sob o 

argumento de não constatação de incapacidade laborativa. Dessa forma, 

requereu a antecipação da tutela, para o restabelecimento do benefício de 

auxílio doença desde 10.01.2017, data a qual ocorreu seu indeferimento 

administrativo (ID n.º 5070647 – p. 12), mantendo-se a medida 

antecipatória até o final da demanda, e posteriormente, sua conversão em 

Aposentadoria por Invalidez. Com a inicial vieram os documentos de ID n.º 

5070647 – p. 07/15. Recebida a inicial (ID n.º 5503644 – p. 01/04), 

deferiu-se o pedido de justiça gratuita, bem como o pedido de tutela 

antecipada para implantação do benefício de auxílio doença, determinando 

seu cumprimento por meio de ofício, e a realização de perícia médica, 

sendo determinado que a secretaria da vara procedesse com a nomeação 

de perito médico, tabulando prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação 

do laudo pericial, bem como a citação da parte requerida. Juntou quesitos 

médicos (ID n.º 5503580 – p. 01/02). Regularmente citada, a Autarquia 

apresentou contestação e apresentou quesitos médicos (ID n.º 5863173 – 

p. 01/11), aduzindo que a autora não preenche os requisitos necessários 

à concessão do benefício pleiteado, mormente porque não ostenta 

incapacidade total e permanente para o trabalho, além de não ter carreado 

aos autos provas de que se encontra insuscetível de reabilitação. Pugnou 

pela improcedência da ação, mas caso não seja este o entendimento que 

o início do benefício concedido, seja a data da realização da perícia 

médica judicial. Apresentou demais documentos (ID n.º 5863174 – p. 

01/11). A impugnação a contestação foi devidamente apresentada ao ID 

n.º 5910029 – p. 01/09, corroborando os termos da inicial. Foi nomeado 

perito médico, Dr. Guido Vaca Cespedes (ID n.º 6051251), para a 

realização da perícia médica judicial. Sendo informado em petição de ID n.º 

6656085, sobre a realização da perícia médica. Em resposta ao ofício para 

cumprimento da liminar de implantação do benefício de auxílio doença, foi 

informado a impossibilidade de seu cumprimento, tendo em vista a falta de 

documentos pertinentes em relação à identificação da parte autora (ID n.º 

6068362 – p. 01/02). Ao ID n.º 8115751, foi apresentado comunicado de 

cumprimento de decisão judicial do INSS, informando sobre a cessação do 

benefício no prazo de 120 (cento e vinte dias), contados da data da 

concessão ou reativação do benefício previdenciário concedido por meio 

de medida liminar. Houve manifestação da parte autora em relação ao 

comunicado apresentado pelo INSS (ID n.º 8196213 – p. 01/02). A perícia 

médica foi realizada e o laudo encontra-se acostado ao ID n.º 8269468 – 

p. 01/06. A parte autora se manifestou de forma favorável ao laudo 

pericial, pugnando pela procedência da ação (ID n.º 8302271 – p. 01/03). 

Houve manifestação da parte autora ID n.º 8322875, quanto à prorrogação 

do prazo de auxílio doença concedido liminarmente. Juntada de ofício 

requisitório de pagamento de honorários periciais (ID n.º 9076158). O 

Instituto requerido manteve-se taciturno sobre o laudo pericial (certidão ID 

n.º 9666424). A parte autora se manifestou novamente quanto ao pedido 

de prorrogação do benefício e apresentou novos documentos ID n.º 

9903888 – p. 01/05. Os autos vieram-me conclusos para prolação de 

sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre 

ressaltar, que a matéria “sub judice” não necessita de produção de prova 

em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a 

controvérsia reside basicamente na comprovação da qualidade de 

segurado, bem como na incapacidade laboral do requerente, provisória ou 

definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do 

pedido manejado pelo autor, há necessidade de se verificar a existência 

dos requisitos para concessão do beneficio formulado. 1. DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu 

art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no 

artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez O 

benefício de aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 42 e 

seguintes da Lei 8.213/91, que exigem seja preenchidos os seguintes 

requisitos: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) que o 

segurado seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; d) que a doença ou 

lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à 

filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando 

a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 

dessa doença ou lesão. 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 para o exercício de atividade que lhe garanta a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 303 de 779



subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. §1º 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença Já o 

benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 

8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para 

sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e filiação do 

Segurado ao Regime Geral da Previdência Social. Salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta 

Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 dias consecutivos. 1.3. Do período de carência Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais [...] A qualidade de segurado, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, pelo seu CNIS acostado ao ID n.º 5070647 – p. 01/15, vale 

ressaltar que em sede de tutela antecipada teve seu benefício 

devidamente concedido conforme decisão de ID n.º 5503644, 

verificando-se assim elementos que comprovam a existência de 

contribuições em número suficiente, restando cumprido o requisito 

previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. Por se tratar de causa que envolve 

a verificação da existência de incapacidade laboral, constatou-se a 

necessidade de aferir a real condição de segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, já que o 

autor alega incapacidade, e de outro lado, a Autarquia-Requerida 

questiona referida incapacidade. Diante disso, determinou-se a realização 

de perícia médica para a produção da prova técnica, fundamental ao 

deslinde da controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de 

convencimento quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, o laudo 

pericial acostado ao ID n.º 8269468, identificou clinicamente que o autor 

possui CID M17, M239 com relato de dores e impotência funcional nos 

joelhos, patologia esta degenerativa (quesitos 01, 02, 04 e 05 – ID n.º 

8269468 – p. 01); estando em fase evolutiva, fazendo uso de medicação 

específica para o seu diagnóstico (quesitos 09 e 12 – ID n.º 8269468 – p. 

01/02, encontrando-se incapacitado para o trabalho que exercia 

anteriormente de forma total, permanente, sem a possibilidade de 

reabilitação, desde 2013 (quesitos 11, 13, 14, 15, 16 e 17 - ID n.º 8269468 

– p. 02). Corroborando as informações prestadas acima pelo expert, e os 

laudos médicos particulares apresentados (ID’s n.º 5070636 – p. 04 e 

9903888 – p. 05), confirmam que o autor apresenta incapacidades que lhe 

impedem de exercer suas atividades para seu trabalho e atividades 

habituais para seu próprio sustento. Vale ressaltar, que até mesmo pelo 

próprio laudo pericial não pode desempenhar mais as atividades laborais 

que exercia anteriormente, se tratando ainda de pessoa simplória, 

analfabeto, não conseguindo se inserir com facilidade no atual mercado de 

trabalho, assim, devidamente comprovada à incapacidade laborativa e 

permanente do autor e sua qualidade de segurado, de rigor se impõe o 

deferimento do pedido de aposentadoria por invalidez. Sobre o assunto, 

vejamos a jurisprudência do Colendo Tribunal Regional Federal: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA O 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA. 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. ADEQUALÇÃO DOS JUROS DE 

MORA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. 1. São requisitos para a 

concessão dos benefícios previdenciários de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, na forma da Lei nº 8.213/91: 1) 

auxílio-doença (art. 59): a) qualidade de segurado; b) cumprimento, se for 

o caso, do período de carência; c) incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias. 2) A aposentadoria por 

invalidez (art. 42): além dos itens a e b, descritos precedentemente, ser o 

segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. No que se refere 

à incapacidade, o médico perito informou que o autor é portador de 

gonartrose à direita, com início, segundo relato do autor, após cirurgia de 

retirada do menisco há 08 (oito) anos. O expert considerou-o parcial e 

temporariamente incapaz para o trabalho. 3. A aposentadoria por invalidez 

exige que o segurado seja considerado total e permanentemente incapaz 

para o exercício de qualquer atividade ou trabalho que lhe assegure a 

subsistência. Vale dizer, não há hipótese de reabilitação profissional. Por 

outro lado, o auxílio-doença é um benefício não programado, concedido em 

razão da incapacidade relativa ou temporária do segurado para o trabalho 

ou para o exercício de suas atividades habituais por período superior a 15 

dias consecutivos. 4. Se o perito foi taxativo em afirmar que é possível 

uma reabilitação profissional no caso em tela, resta patente que o autor 

preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença, consoante 

fixado no art. 59 da Lei nº 8.213/91. 5. Comprovação de que a doença que 

incapacita o autor é a mesma que lhe conferiu o direito ao benefício 

recebido administrativamente. 6. Sentença que merece ser mantida. [...] 8. 

Apelação do INSS a que se nega provimento. Remessa oficial a que se dá 

parcial provimento. (TRF 1 - AC 00551122220094019199 

0055112-22.2009.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL GUILHERME FABIANO 

JULIEN DE REZENDE, Data de Julgamento: 15/10/2015, 1ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 

09/11/2015 e-DJF1 P. 736). Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação aviada por FLAVIO TEIXEIRA em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, desta forma, CONVERTO em definitiva a 

liminar deferida de auxílio doença (ID n.º 5503644 – p. 01/03), concedida 

desde a data de seu requerimento administrativo 10.01.2017 (ID n.º 

5070647 – p. 12), em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 

e seguintes da Lei 8.213/91, descontadas as parcelas já pagas a título de 

aposentadoria por invalidez no trâmite processual, e, respeitada a 

prescrição quinquenal, conforme precedentes do STJ. Concedo tutela 

antecipada na sentença a fim de que o requerido proceda a implantação 

do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, sob pena de 

multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento. Correção 

Monetária e Juros de Mora O Supremo Tribunal Federal já consolidou o 

entendimento de que a Lei definidora do percentual dos juros de mora e 

correção monetária, no caso, a Lei 11.960/09, tem natureza instrumental. 

Este entendimento foi firmado recentemente, quando apreciada a 

aplicação no tempo do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, introduzido pela Medida 

Provisória 2.180-35/01, a qual reduziu para 0,5% ao mês os juros de mora 

devidos pela Fazenda Pública para pagamento de vencimentos e verbas 

remuneratórias de seus servidores. E uma vez estabelecida a natureza 

instrumental da legislação referida, a sua aplicação no tempo submeteu-se 

ao princípio do tempus regit actum, ou seja, passou a surtir efeitos em 

todos os processos em tramitação a partir da sua entrada em vigor. O 

Superior Tribunal de Justiça consolidou igual entendimento, alinhando sua 

jurisprudência com a da mais alta Corte. Nesta toada, a Lei 11.960/09, que 

alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, estabelecendo que os juros de mora e 

a correção monetária devem ser calculados com fulcro nos índices de 

correção da caderneta de poupança, apresenta idêntico caráter 

processual e, por consequência, também deverá reger-se pelo princípio 

de aplicação imediata, atingindo, pois, a partir de sua entrada em vigor, 

todos os processos judiciais pendentes, e aplicando-se, por 

consequência, ao caso ora em exame. Não se desconhece que o STF 

recentemente declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como 

índice de correção monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas 

ADIs 4357 e 4425. Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das 

referidas ações fixou como termo final para aplicação da taxa referencial 

a data de 26 de março de 2015. A partir dessas premissas, a correção 

monetária e os juros de mora deverão ser calculados da seguinte forma: I) 

até 29/06/2009: a atualização monetária e incidência de juros moratórios 

contra a Fazenda seguiria a legislação vigente à época, ou seja: I1: 

atualização com base nos índices fornecidos pelos Tribunais. I.2: juros de 

mora de 1% ao mês a partir de 11/01/2003 e juros de 0,5% ao mês até 

10/01/2003 (Transição para o novo código civil de 2002). II) a partir de 

30/06/2009 a 25/03/2015: (Data da entrada em vigor da Lei nº Lei 

11.960/09, art.1-F da Lei nº 9494/97) II.1: a atualização monetária deverá 

ser realizada pela TR; II.2: juros moratórios nos mesmos moldes aplicados 

à caderneta de poupança. III) a partir de 25/03/2015: (Data da modulação 

dos efeitos das ADI´s 4357 e 4425 pelo STF) III.1: atualização monetária 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

III.2: juros monetários nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança. Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor 

das prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 
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benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Deixo 

de proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior, posto 

que a decisão não está sujeita a reexame necessário, já que as parcelas 

em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, 

inciso I, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se 

às anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de fevereiro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI (ADVOGADO(A))

MAFE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME (AUTOR(A))

DANUSA SERENA ONEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ARI SCHERNER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000242-28.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 14.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): MAFE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME RÉU: 

CLAUDIO ARI SCHERNER Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de advogado(a) do Requerente, para se 

manifestar no prazo legal, acerca da juntada do AR negativo ao ID 

15220666. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestora Judiciária SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002729-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL HEITOR GARBIN PEREIRA (ADVOGADO(A))

MICHEL CASTANHO DUGAICH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002729-68.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): MICHEL CASTANHO DUGAICH RÉU: INSTITUTO BRASILEIRO 

DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do requerente, para se manifestar no prazo 

legal, acerca da juntada do AR negativo ao ID 15222345. LUCAS DO RIO 

VERDE, 6 de setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestora Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001234-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZALDINO RIBEIRO DE SOUSA (AUTOR(A))

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS MAUER (RÉU)

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001234-86.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 60.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): IZALDINO RIBEIRO DE SOUSA RÉU: ANTONIO MARCOS 

MAUER Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado da Requerente, para no prazo legal, impugnar à 

contestação, juntada ao ID 14461232. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 158264 Nr: 4813-25.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB-MT 

13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO.

Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) 

dias a presente será devolvida independentemente de cumprimento.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta.

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens.

Anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112312 Nr: 5095-68.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANI MENDONÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestação acerca do LAUDO PERICIAL juntado as fls.64/66, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112312 Nr: 5095-68.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANI MENDONÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora para preste 

esclarecimentos nos autos sobre qual médico teria realizado a pericia 

médica, bem como quando ocorreu.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86086 Nr: 5760-89.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO LIVIO DA SILVA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT, Wilson 

José da Silva Junior - OAB:MT/18593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN 
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- OAB:7.249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano 

Miquelin - OAB:14307/MT

 Considerando que o exequente não demonstrou que o executado possui 

arrendamento da aréa de terra rural, matricula 47.266, Fazenda Boa Sorte, 

bem como que atualmente se encontra plantando nestas terras, já que das 

certidões de pp. 69/70, consta como última cédula de produto rural emitida 

no dia 17.05.2017, com vencimento para o dia 28.02.2018, além do que o 

produto encontra-se garantindo o pagamento, por penhor cedular, a 

credora DIPAGRO LTDA, assim indefiro o pedido de busca e apreensão do 

produto nessa Fazenda.

Defiro somente a expedição de carta precatória para comarca de Sorriso, 

a fim de buscar e apreender soja depositada em nome do executado em 

armazens gerais ali existentes, bem como a penhora dos bens móveis 

indicados na petição de p. 68/verso, desde que esteja em nome do 

devedor, situação que deverá ser averiguada pelo oficial de justiça, 

quando do cumprimento do mandado.

Porceda o cadastro do advogado da parte executada no sistema, 

possibilitando sua intimação.

Intimem-se cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85536 Nr: 5131-18.2012.811.0045

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ALMEIDA FILHO E CIA LTDA 

ME, ALOYSIO ARAUJO FILHO, MARITANIA MARCON ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, PAULO HENRIQUE BETONI - 

OAB:14202/MT

 Devendo os fiadores efetivar com o pagamento dos alugueres e as 

despesas acima discriminadas, decorrentes do contrato de locação, com 

exceção somente do compressor, que é de responsabilidade apenas do 

locatário, conforme se vê do documento somente por ele assinado a p. 20. 

Considerando a documentação apresentada na contestação, defiro o 

pedido de gratuidade de justiça aos requeridos fiadores. Por todo exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, para 

DECRETAR a rescisão do contrato de locação avençado entre as partes 

(pp. 12/19) nos termos do art. 9º da Lei 8245/1991, e ainda, CONDENAR 

solidariamente:1) O locatário ao pagamento dos alugueres em atraso, maio 

de 2011 até 18 de janeiro de 2013 e demais despesas decorrente do 

contrato de locação (contas de agua e reparos efetuados no imóvel 

locado) e o valor do compressor; 2)Os fiadores ao pagamento dos 

alugueres em atraso, maio de 2011 até 18 de janeiro de 2013 e demais 

despesas decorrente do contrato de locação (contas de água e reparos 

efetuados no imóvel locado); 3)Os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, este que fixo em 10%, sobre 

o valor da condenação, eis que o autor decaiu em parte mínima dos seus 

pedidos; contudo suspendo a exigibilidade de tal verba, conforme art. 98, 

§ 3º, do CPC, quanto aos requeridos fiadores; 4)Os requeridos ao 

pagamento da multa contratual de 10%, sendo que sobre o valor dos 

aluguéis deve incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, à partir do 

vencimento de cada parcela de aluguel inadimplida e correção monetária 

pelo INPC, à partir do ajuizamento da ação; 5)Quanto aos demais valores 

cobrados devem incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, à partir do 

desembolso dos referidos valores e correção monetária pelo INPC, à partir 

do ajuizamento da ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97736 Nr: 4133-79.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA GOMES PEREIRA, LUCINEI 

FLORENCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE, 

NELSON HASEGAWA JR, HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, FABIA CAROLINA MORRETO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:MT/9.301, VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano 

Miquelin - OAB:14307/MT

 Considerando o declinio da nomeação pela Dra Cleusa (pp. 404/405), 

nomeio em substituição o médico, Dr. Marcelo Cezar Cicuto, CRM 3143/MT, 

podendo ser encontrado no Endereço: Av. dos Tarumãs, 976 - St. Res. 

Sul, Sinop - MT, 78550-000, Telefone: (66) 3531-7727.

Intime-o da nomeação para que aceitando a realização da pericia, 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, proposta contendo valor dos 

seus honorarios periciais, envie a ele cópia dos quesitos a ser 

respondidos, cópia da inicial e documentos que a acompanham e ainda 

das contestações e documentos.

Uma vez apresentada a proposta intimem-se as partes para que sobre ela 

se manifestem no prazo de 15(quinze) dias.

Anote-se na capa dos autos e sistema o nome dos novos advogados da 

parte requerida, Fundação Luverdense, conforme procuração encartada a 

p. 407, a fim de que recebam as intimações vindouras, sob pena de 

nulidade.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário, com urgência que o 

caso requer. Processo da Meta 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94352 Nr: 1307-80.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, VICENTE 

APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SELINGER, EDILAINE DELA PRIA, 

EDI JOÃO DELA PRIA, JOCILENE TEREZINHA DELA PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - 

OAB:8538-A/MT, Roque Ademir Da Silva Vieira - OAB:16344-O

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte Requerente para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias dos Embargos de Declaração 

opostos.

Mateus Paulo dos Santos - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97481 Nr: 3934-57.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILLINGTON DA SILVA SEABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), impulsiono estes autos a fim de 

intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para enviar para o 

endereço de email "lucasdorioverde.6vara@tjmt.jus.br", em arquivo Word, 

resumo da inicial, no prazo legal, para expedição de edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 158264 Nr: 4813-25.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB-MT 

13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 159260 Nr: 5387-48.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JOSÉ DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Mateus Paulo dos Santos - Estágiario

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 158088 Nr: 4690-27.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.W.M.RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HILDE J. MELO SILVA - 

OAB:OAB-MT 8228, Chrissy Leão Giacometti - OAB:15596/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

de 2 diligências do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 60,00, a guia 

de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81998 Nr: 1285-90.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSNADIN TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimo o advogado da parte Requerente para se manifestar acerca da 

petição de fls352/356, no prazo legal.

Mateus Paulo dos Santos - Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118850 Nr: 8854-40.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO SOSCHINSKE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte Requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Mateus Paulo dos Santos - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89110 Nr: 3015-05.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESRA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Romerio Carlos 

Sobrinho - OAB:OAB/MT 6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio o Núcleo de Pratica Juridica da Facukdade La Salle, como curador 

especial ao ao requerido citado por meio de edital, para que apresente 

contestação, no prazo legal.

Intime-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112818 Nr: 5388-38.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SARAIVA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-SP 128 341

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte Requerida para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias dos Embargos de Declaração 

opostos.

Mateus Paulo dos Santos - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89110 Nr: 3015-05.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESRA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Romerio Carlos 

Sobrinho - OAB:OAB/MT 6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido do requerido de p. 43/44.

 Assim determino que seja incluído no sistema e capa dos autos o 

advogado da parte requerida, Dr. Joanetho Barreto Araújo, procuração de 

p. 20, para que possa receber intimações, sob pena de nulidade, após 

intime-o, para que traga aos autos o correto endereço da requerida, no 

prazo de 5(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88683 Nr: 2575-09.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVASSON PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CANDIDO MAYER - 

OAB:85183-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Anote-se na capa dos autos informação de que foi determinado o 

arrolamento dos créditos deste processo nos autos da Ação Declaratória 

de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens, com 

Pedido de Separação de Corpos, Guarda, Arrolamento, Indisponibilidade 

de Bens, Nomeação de Administrador Judicial e Alimentos Provisionais 

ajuizada por SERES REGINA FERREIRA, BIBIANA MAYER e LAVIGNIA 

MAYER em desfavor de WASHINGTON LUIZ MAYER, (Cod. 86797), este 

último que é representante legal da autora desta ação, conforme oficio 

enviado pela 3ª Vara desta Comarca, de p. 393.

No mais, compulsando detidamente os autos verifica-se que não se tem 

noticias nos autos de que o requerido não foi encontrado para citação na 

comarca de Cuiabá, eis que ausente de juntada da certidão negativa do 

oficial de justiça, quando da devolução da deprecada, conforme se vê de 

p. 383/384, assim determino:
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1) Que seja diligenciado no Juízo deprecado a procura da referida 

certidão, contudo em caso de ter havido a devolução da referida 

deprecada independentemente de cumprimento, determino que seja 

expedida nova carta precatória citatória para Cuiabá.

2) Oficie-se solicitando informação da carta precatória de p. 391.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119755 Nr: 419-43.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LOJAS S.A LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GARCEZ LOPES DE 

SOUZA - OAB:SP/208.371, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017 A

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

ajuizada por CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA, para DECLARAR a 

INEXISTENCIA DO DÉBITO no valor de R$ 985,00 (novecentos e oitenta e 

cinco reais), cobrado pela Requerida MARISA LOJAS S/A.Em razão da 

sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC), condeno a Autora na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) e parte requerida no restante de 

50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Condeno ainda a Requerente, no pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% 

do valor atribuído à causa e, também, a Requerida no pagamento de 

honorários devidos ao advogado do autor, arbitrados na proporção de 

10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), vedada a possibilidade 

de compensação (art. 85, § 14, do CPC).Contudo, suspendo a exigibilidade 

do pagamento referente às custas e honorários pela Autora, pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 

98, § 3º do CPC).Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente 

feito, dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de 

praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97732 Nr: 4129-42.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA-ME 

(GRAFICA TREVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pelo exequente (p. 70), via sistema 

Bacenjud, face o não cumprimento voluntário da execução (p. 65).

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora 

on-line foi efetuada parcialmente, com a transferência do valor para conta 

de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça.

Destaco que a transferência imediata dos valores para conta judicial se 

impõe como necessária para evitar a perda de rendimentos e para 

assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao 

executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a devida 

correção monetária e juros.

 O artigo 5º, do Provimento 04/2007-CGJ, dispõe que:

 Art. 5º Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado (...).

Assim, intime-se o executado, através de seu advogado, via DJE, ou, na 

falta deste, seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 

pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para tomar conhecimento da 

constrição e, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias do art. 854, 

§ 3º, do CPC, sob pena de preclusão.

Apresentada manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às matérias 

do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

após voltem os autos conclusos para deliberação, na forma do art. 854, § 

4.º, do CPC.

Eventual necessidade de liberação dos valores ao executado será 

cumprida com a devida agilidade por meio de alvará eletrônico 

automatizado.

Ciência ao exequente da constrição realizada, devendo requerer o que 

entender de direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35801 Nr: 819-67.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO PAES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL NORTE TRANSPORTES NORTE 

MARINGÁ LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO - 

OAB:8840-B, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, 

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:OAB-SP 72973, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda ajuizada por 

SABINO PAES DA COSTA em desfavor da REAL NORTE (VERDE 

TRANSPORTES LTDA).Condeno autor ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios das requeridas, que fixo em 10% do valor dado a 

causa, contudo suspendo a exigibilidade de tal verba, por ser beneficiário 

da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, parágrafo terceiro, do 

CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo, após 

intimem-se as partes a requererem o que entenderem de direito no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40354 Nr: 666-97.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PAULO VALCANAIA, EUCLIDES VALCANAIA, 

MARCELO VALCANAIA, SUZANA DA SILVA VALCANAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81.717, 

LEONARDO DE MATTOS - OAB:MT/14.561-B, LUCIANA CAMARDELLA 

MARTINS COSTA - OAB:240.050 OAB/SP, MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 (...).Assim, intime-se o executado, através de seu advogado, via DJE, ou, 

na falta deste, seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 

pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para tomar conhecimento da 

constrição e, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias do art. 854, 

§ 3º, do CPC, sob pena de preclusão.Apresentada manifestação no 

quinquídio epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, após voltem os autos conclusos 

para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do CPC.Eventual 

necessidade de liberação dos valores ao executado será cumprida com a 

devida agilidade por meio de alvará eletrônico automatizado.Ciência ao 

exequente da constrição realizada, devendo requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.Em tempo, 

proceda a escrivania ao cumprimento do determinado no 1º parágrafo da 

decisão de p. 443, atentando-se ao caso, eis que trata-se de cumprimento 

de sentença relativa à verba honoraria sucumbencial, proposto por Jorge 

Luiz Zanon (pp. 439/441). Retifique-se capa dos autos, sistema Apolo e 

onde mais couber.Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41157 Nr: 1464-58.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE REGINATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORAL NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 Intimem-se o (s) executado (s), na pessoa de seu (s) advogado, via DJE, 

ou, na falta, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 

pelo correio (art. 854, § 2.º, do NCPC), para tomar conhecimento da 

constrição realizada a fim de que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias 

do art. 854, § 3º, do CPC, sob pena de preclusão.Apresentada 

manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 

3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

observância ao art. 9º e 10 do CPC, após voltem os autos conclusos para 

deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do CPC.Consigno que, eventual 

necessidade de liberação dos valores ao executado será cumprida com a 

devida agilidade por meio de alvará eletrônico automatizado.Não sendo 

apresentada manifestação no prazo acima assinalado, desde já, 

certifique-se.Ciência à exequente do bloqueio, devendo, desde logo, 

requerer o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42610 Nr: 2919-58.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE REGINATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORAL NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações, devendo requerer o que entender 

de direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 6249 Nr: 954-94.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANE CARINE CALAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO 

SOLIGO - OAB:15906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações, devendo requerer o que entender 

de direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98772 Nr: 5001-57.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEUDIANE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ VIEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Procedi ainda, restrição de veículo (placa: AEX-6836) existente em nome 

do (a) (s) executado (a) (s), via sistema RENAJUD, conforme informativo 

anexo.

Por sua vez, tendo em conta que os demais veículos existentes 

encontram-se gravados de restrição (alienação fiduciária), deixei de 

proceder, por ora, constrição nesses bens.

Ciência ao exequente das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 No mais, certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo para o 

executado efetuar o pagamento do débito em execução.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86114 Nr: 5798-04.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L GUTZEL-ME, LOURDES GUTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações, devendo requerer o que entender 

de direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87717 Nr: 1564-42.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GIOVAN KIRSCHKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:MT/6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o requerido nos endereços obtidos através dos sistemas 

informatizados (em anexo).

Restando infrutífera a diligência, determino, desde já, a citação por edital 

da parte ré.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 2326 Nr: 61-11.1998.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações, devendo requerer o que entender 

de direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91246 Nr: 5128-29.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILTON DOS SANTOS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS COMERCIO DE MOTOS LTDA, BMW 

MOTORRAD BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:MT/12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DENISE DE CASSIA ZILIO - OAB:OAB-SP 

90.949, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O, 

FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS - OAB:OSB-SP 184.674

 Embargos de Declaração apresentados pela requerida, GS Comércio de 

Motos Ltda, em face da decisão proferida as pp. 229/231, alegando 

obscuridade e omissão, postulando a fixação de prazo 15 dias, para que 

as partes apresentem assistente técnico e quesitos ao invés de 5 dias, 

nos termos do art. 465, § 1°, do CPC (pp. 236/239).

As partes impugnaram o valor dos honorários periciais de p. 244, 

alegando que tal valor encontra-se deveras exorbitante (pp. 250/251 e pp. 

252/254).

Instado a se manifestar o perito alegou que em sua proposta foram 

considerados a relevância, o vulto, complexidade dos serviços a executar 

e a qulificação do pessoal técnico que irá participar da execução, assim 

ao invés de reduzir sua proposta, apresentou novo valor ainda maior, face 

o aumento da hora trabalhada, conforme tabela sugerida pela IBAPE/SP, 

ou seja, de R$ 410,00 a hora.

É a sintese. Decido.

Inicialmente acolho os embargos de declaração apresentados pela 

equerida GS Comércio de Motos Ltda (pp. 236/239), para retificar a 

decisão proferida as pp. 229/231, devendo ser considerado o prazo de 15 

dias, em atendimento aos termos do art. 465, § 1°, do CPC.

Quanto aos honorários do perito entendo que realmente encontra-se bem 

elevado, assim reduzo-o para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 Posto isto, determino:

1) Intimação do perito para que tome ciência da redução do valor da 

pericia, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como manifeste no prazo 

de 10(dez) dias,

2) Caso o Perito anterior não aceite, desde já nomeio em sua substituição 

o perito mecânico, José Duarte de Araújo – CREA 3043/VD/MT, CREA 

86.747/D – SP, Engenheiro Mecânico, que deverá ser intimado da presente 

nomeação, na Rua Projetada, 6, Bairro Residencial Bela Marina, Coxipó, 

Cuiabá/MT, CEP: 78070-550; telefones (65) 3634 1145 - Cel: 8114 2187, 

para que apresente no prazo de 15(quinze) dias, sua proposta de 

honorários.

3) Intimem-se as partes. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. URGENTE 

META 02.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81081 Nr: 256-05.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON CADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL LTDA, VIA LÁCTEA 

VEÍCULOS DISVECO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, GEREMIAS GENOUD JUNIOR - OAB:12387

 As partes requeridas impugnaram o valor dos honorários periciais de p. 

312, alegando que tal valor encontra-se deveras exorbitante (pp. 319 e 

pp. 322).

Instado a se manifestar o perito alegou que em sua proposta foram 

considerados a relevância, o vulto, complexidade dos serviços a executar 

e a qulificação do pessoal técnico que irá participar da execução, assim 

ao invés de reduzir sua proposta, apresentou novo valor ainda maior, face 

o aumento da hora trabalhada, conforme tabela sugerida pela IBAPE/SP, 

ou seja, de R$ 400,00 a hora (p. 329).

É a sintese. Decido.

Pois bem , entendo em decorrência do obejto da ação, dos valores 

pleiteados na inicial, do serviço que ira ser executado, que os honorários 

do perito realmente encontra-se bem elevado, assim reduzo-o para a 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

 Posto isto, determino:

1) Intimação do perito para que tome ciência da redução do valor da 

pericia, para R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como manifeste no prazo de 

10(dez) dias,

2) Caso o Perito anterior não aceite, desde já nomeio em sua substituição 

o perito mecânico, José Duarte de Araújo – CREA 3043/VD/MT, CREA 

86.747/D – SP, Engenheiro Mecânico, que deverá ser intimado da presente 

nomeação, na Rua Projetada, 6, Bairro Residencial Bela Marina, Coxipó, 

Cuiabá/MT, CEP: 78070-550; telefones (65) 3634 1145 - Cel: 8114 2187, 

para que apresente no prazo de 15(quinze) dias, sua proposta de 

honorários.

3) Intimem-se as partes. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. URGENTE 

META 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99979 Nr: 5913-54.2014.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RF, RF, EJF, BCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste a Fazenda Estadual sobre a petição e documentos 

apresentados pelo inventariante de pp. 89/98, devendo esta nos enviar a 

Declaração de isenção, considerando os bens integrante do acervo 

partilhável (50%).

Oficie-se as Bancos Bradesco, conta informada a p. 06, em nome da 

falecida, para que nos envie o valor do saldo da conta corrente, poupança 

e outros ativos ou passivos acasos existentes em nome da falecida, no 

prazo de 15(quinze) dias; bem como a Caixa Econômica Federal, para que 

nos envie informação do saldo e ou valores do FGTS e PIS/PASEP 

existentes em nome da falecida, também no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário. URGENTE META 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97828 Nr: 4216-95.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE SERVIÇOS DE COLHEITA 

LTDA - ME (CENTRO NORTE COLHEITA), FERNANDO PRECEGUEIRO IVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requisitadas informações cadastrais da parte requerida através dos 
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sistemas conveniados, tal diligência restou infrutífera, visto que fora obtido 

o mesmo endereço daquele já disposto nos autos (extrato SIEL e INFOJUD 

em anexo).

Dessa forma, DEFIRO o pedido de citação por edital dos requeridos.

Decorrido o prazo in albis, nos termos do que dispõe o art. 72, inciso II, do 

CPC, desde já, nomeio curador especial NOMEIO o Dr. Sérgio Alberto 

Botezini do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle, quem se dará 

vista dos autos para os fins de direito.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87645 Nr: 1485-63.2013.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX CORRETORA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Romerio Carlos 

Sobrinho - OAB:OAB/MT 6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de citação por meio de edital.

Em não havendo manifestação e ou resposta do citando, no prazo legal, 

certifique-se o decurso de prazo.

Desde já nomeio curador especial ao citado por edital, o Núcleo de Prátca 

Jurídica da Faculdade La Salle, para que ofereça resposta no prazo legal.

Intime-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91322 Nr: 5207-08.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA, EVANDRO ROBERTO 

CORTESIA, ANTONIO FORTUNATO ESTOQUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S.A DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENITA TERESINHA WERNER 

GIORDANI - OAB:18707/RS

 Certifique-se o decurso de prazo, para a requerida apresentar 

manifestação sobre a impugnação e documentos de pp. 235/295, 

conforme determinado na ata de audiência de p. 326, item I.

 Após, intimem-se as partes a apresentarem seus memoriais finais, no 

prazo sucessivo de 15(quinze) dias, iniciando-se pelos autores.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103500 Nr: 538-38.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCI PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 Translade-se cópia da sentença de pp. 20/21 e do acórdão de pp. 42/47, 

para os autos do embargos a execução em apenso (Cod. 102273), acaso 

ainda não transladados, após pagas as custas, se existentes, pelo 

requerente, conforme acordão do Tribunal, arquive-se os autos dando-se 

as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101560 Nr: 22290-03.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT, Thaiza Cordeiro Sonego - OAB:20210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANETHO BARRETO ARAUJO 

- OAB:14183/MT

 Defiro o pedido do requerido de p. 43/44.

 Assim determino que seja incluído no sistema e capa dos autos o 

advogado da parte requerida, Dr. Joanetho Barreto Araújo, procuração de 

p. 20, para que possa receber intimações, sob pena de nulidade, após 

intime-o, para que traga aos autos o correto endereço da requerida, no 

prazo de 5(cinco) dias.

Com a informação do endereço da requerida, expeça-se mandado de 

citação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103502 Nr: 540-08.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCI PICCINI, BEATRIZ WILLERS PICCINI, LUIZ 

JORGE PICCINI, HILARIO RENATO PICCINI, MAURICE INÊS PICCINI, CERLY 

CARDOSO PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Posto isto:Acolho os embargos de declaração de pp. 39/41.Designo 

audiência instrutória, para descoberta da verdade real, para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 16:00 horas.Deverão os requeridos apresentarem os 

endereços de "Marcos Rodrigues e Vanda Gomes" a fim de que sejam 

intimados a comparecerem para ato, como testemunhas deste r. Juízo, no 

prazo máximo de quinze dias, ou as tragam independentemente de 

intimação.Poderão ainda as partes apresentarem rol de testemunhas 

outras, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC).(>>>>>>>>)é 

autentico, se realmente foram confeccionados no respectivo Cartório, nos 

enviando ainda todos os documentos que foram apresentados por 

ocasião do reconhecimento de firma, bem como se as pessoas envolvidos 

compareceram pessoalmente ao ato, no prazo máximo de quinze 

dias.Intimem-se as partes e seus procuradores.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94734 Nr: 1643-84.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR PEIXOTO FALEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, nos 

termos da decisão retro.

No mais, proceda a escrivania a alteração do endereço do autor no 

sistema Apolo, conforme indicado à p. 248.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003468-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILENA VIGO GALVAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003468-07.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ILENA VIGO GALVAN REQUERIDO: ESTADO DE MATO 
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GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Diante do pedido 

de ID n.º 14996908, aliado à urgência do caso, bem como levando em 

consideração que mesmo intimados da decisão liminar os requeridos não 

cumpriram a determinação judicial emanada, conforme certificado ID n.º 

15137432 , entendo que o retardo no fornecimento do tratamento 

perquirido acarretará, por certo, prejuízos ainda maiores a saúde da 

paciente, visto tratar-se de pessoa idosa, desse modo, DEFIRO o bloqueio 

judicial nas contas do Estado, da quantia necessária para a realização da 

cirurgia reparadora na rede particular, conforme requerido pela autora. 

Segue em anexo, ordem judicial de bloqueio, no valor de R$ 21.950,00 

(vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais), em atenção ao orçamento 

de menor valor apresentado pela Defensoria Pública (ID n.º 14996910). 

Uma vez efetivada a constrição, o valor será transferido para a conta 

judicial, juntando-se em seguida aos autos, o respectivo extrato. Consigno 

que, eventuais valores bloqueados e não utilizados para aquisição de 

medicamentos nestes autos serão devidamente restituídos ao Estado. 

Oficie-se com URGÊNCIA, ao Hospital São Lucas, a fim de que, no prazo 

de 03 (três) dias, indique, nos autos, data para a realização de “cirurgia 

com artroplastia total de quadril” em prol da paciente ILENA VIGO 

GALVAN, conforme prescrição médica e orçamentos apresentados. 

Consigne-se que já fora emitida ordem de bloqueio dos valores 

necessários para a realização do procedimento cirúrgico. Visando a 

celeridade no cumprimento da medida, proceda a Sra. Gestora o envio do 

ofício e respectivos documentos, através de e-mail. Com a juntada de 

informações pelo Hospital, intime-se a parte autora, através da Defensoria 

Pública, para que se manifeste quanto ao bloqueio efetuado, bem como 

requeira o que entender de direito para efetivação da medida. Cumpra-se, 

com a urgência que o caso requer. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 83978 Nr: 2817-74.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Luisa de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Em que pese o pedido da procuradora da parte autora para pagamento de 

30% (trinta por cento) dos valores atrasados, a título de honorários 

contratuais, saliento que os referidos honorários são pactuados entre a 

advogada e seu cliente os quais têm natureza extrajudicial, razão pela 

qual, defiro o levantamento em favor da Douta Advogada, apenas dos 

honorários sucumbenciais, de forma que os demais valores deverão ser 

levantados em favor da parte e, posteriormente, pagos por esta, à 

advogada contratada.

 Dessa forma, proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

presentes autos, devendo referidos alvarás ser expedidos em nome dos 

beneficiários específicos, nos termos da determinação acima.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84521 Nr: 3361-62.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenil Antonio do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Em que pese o pedido da procuradora da parte autora para pagamento de 

30% (trinta por cento) dos valores atrasados, a título de honorários 

contratuais, saliento que os referidos honorários são pactuados entre a 

advogada e seu cliente os quais têm natureza extrajudicial, razão pela 

qual, defiro o levantamento em favor da Douta Advogada, apenas dos 

honorários sucumbenciais, de forma que os demais valores deverão ser 

levantados em favor da parte e, posteriormente, pagos por esta, à 

advogada contratada.

 Dessa forma, proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

presentes autos, devendo referidos alvarás ser expedidos em nome dos 

beneficiários específicos, nos termos da determinação acima.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85124 Nr: 3964-38.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Guerra Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Em que pese o pedido da procuradora da parte autora para pagamento de 

30% (trinta por cento) dos valores atrasados, a título de honorários 

contratuais, saliento que os referidos honorários são pactuados entre a 

advogada e seu cliente os quais têm natureza extrajudicial, razão pela 

qual, defiro o levantamento em favor da Douta Advogada, apenas dos 

honorários sucumbenciais, de forma que os demais valores deverão ser 

levantados em favor da parte e, posteriormente, pagos por esta, à 

advogada contratada.

 Dessa forma, proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

presentes autos, devendo referidos alvarás ser expedidos em nome dos 

beneficiários específicos, nos termos da determinação acima.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85125 Nr: 3965-23.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Em que pese o pedido da procuradora da parte autora para pagamento de 

30% (trinta por cento) dos valores atrasados, a título de honorários 

contratuais, saliento que os referidos honorários são pactuados entre a 

advogada e seu cliente os quais têm natureza extrajudicial, razão pela 

qual, defiro o levantamento em favor da Douta Advogada, apenas dos 

honorários sucumbenciais, de forma que os demais valores deverão ser 

levantados em favor da parte e, posteriormente, pagos por esta, à 

advogada contratada.

 Dessa forma, proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

presentes autos, devendo referidos alvarás ser expedidos em nome dos 

beneficiários específicos, nos termos da determinação acima.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85127 Nr: 3967-90.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelson Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Em que pese o pedido da procuradora da parte autora para pagamento de 

30% (trinta por cento) dos valores atrasados, a título de honorários 

contratuais, saliento que os referidos honorários são pactuados entre a 

advogada e seu cliente os quais têm natureza extrajudicial, razão pela 

qual, defiro o levantamento em favor da Douta Advogada, apenas dos 

honorários sucumbenciais, de forma que os demais valores deverão ser 

levantados em favor da parte e, posteriormente, pagos por esta, à 

advogada contratada.

 Dessa forma, proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

presentes autos, devendo referidos alvarás ser expedidos em nome dos 

beneficiários específicos, nos termos da determinação acima.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31470 Nr: 470-39.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Roberto Maldaner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados das 

partes para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do 

processo e requeiram o que entenderem de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a proposta de honorários 

apresentada pelo médico perito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 95108 Nr: 3893-65.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Jair Pereira da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados das 

partes para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do 

processo e requeiram o que entenderem de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a proposta de honorários 

apresentada pelo médico perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 27079 Nr: 1516-97.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Sommer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suely Inacio Lopes, Fernando Gomes 

Rodrigues, Egon Sommer, Pedro Cezar Guizelini Nogueira, Merley Silva 

Nogueira, Samira Gomes Sommer, Carlos Henrique Nogueira, Carlos 

Mauricio Nogueira, Carlos Roberto Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roselmar Vicente de Lima - 

OAB:4471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da carta rogatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 102316 Nr: 3652-57.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altierlis Delfino de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Ibrahim Campos - 

OAB:8112E, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15483-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogados das partes 

para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do processo 

e requeiram o que entender de direito, em termos de prosseguimento do 

feito, tendo em vista a proposta de honorários apresentada pelo perito nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 116215 Nr: 6306-80.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Rodrigues Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 107826 Nr: 1221-16.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Nogueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, Wilson 

Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogados das partes 

para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do processo 

e requeiram o que entenderem de direito, em termos de prosseguimento do 

feito, tendo em vista a proposta de honorários apresentada pelo perito nos 

autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000502-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CONTINI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KISMAIR MARTINS REIS (RÉU)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Carta 

Precatória devolvida de ID nº 15217596, requerendo o que entender de 

direito quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000276-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. G. D. S. (EXEQUENTE)

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE ASSIS MACHADO (ADVOGADO(A))

FREDERICO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

DAGNER DE SOUSA MACHADO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos acerca da Carta Precatória devolvida e documentos 

anexados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000067-09.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

DIVINO COELHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Tem a presente a finalidade de intimar Vossa 

Senhoria, na qualidade de Requerido, por meio de sua Procuradoria 

Jurídica, do inteiro teor da Sentença prolatada nos autos, que segue 

vinculada à presente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029175 Nr: 1201-54.2018.811.0021

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante da determinação de realização de exame de DNA nos autos da 

Ação Declaratória de Estado de Filho c/c Retificação de Assento de 

Nascimento (Autos nº 3737-38.2018.811.0021 – Código 1033149), 

determino a SUSPENSÃO do feito, até o resultado do exame.

2. Com o resultado, ABRA-SE vista dos autos às partes.

3. Por fim, tornem os autos CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31506 Nr: 506-81.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Ferreira da Silva, Divina Guerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados habilitados, acerca das informações trazidas pelo 

Perito na petição de fls. 530/532 dos autos, a qual informou acerca da 

data de início dos trabalhos periciais, qual seja, 15/10/2018 às 13h00min 

(Brasília), bem como solicitou que fossem trazidos aos autos os seguintes 

documentos: 1)Cédula Rural firmada entre as partes; 2) Planilha atualizada 

de evolução de saldo; 3) Comprovantes de pagamento das prestações 

contratuais; 4)Decisões Judiciais que fixaram os parâmetros a serem 

aplicados para apuração e atualização da diferença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31503 Nr: 503-29.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Freimuller, Enio Aurelio Zandoná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT, 

Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados habilitados, acerca das informações trazidas pelo 

perito, informando acerca continuidade dos trabalhos periciais, tendo 

como data de reinício o dia 15/10/2018, às 13h00min (Brasília), conforme 

fls. 676/677 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 116545 Nr: 6531-03.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdÁB-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo, requerendo medidas úteis 

ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de 

fl. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 23940 Nr: 3242-43.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Caetano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 114381 Nr: 4994-69.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerente, DE FORMA REITERADA, para proceder ao preparo da Carta 

Precatória de busca e apreensão a ser expedida à Comarca JUSSARA - 

GO, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando a este Juízo as devidas 

Guias recolhidas para posterior encaminhamento da Deprecata para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 109049 Nr: 1893-24.2016.811.0021

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Clesio Mori, Nadir Valentini Mori, Antonio Donizete 

Valentini, Nilza Guidini Valentini, Sergio Jose Santi, Ivani Loiola Santi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Aparecido Dante, Maria Madalena 

Rosa Dante, Paulo Sergio Dante, Waldirene Presa Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo da

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Costa Andrade - 

OAB:49.770/PR

 Aline Hernandes Palhares - OAB:22525-A, Mariana Amenta da Silva 

Breseguello - OAB:OAB 339.479

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 98924 Nr: 1624-19.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceu Busanello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes processuais, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se nos autos, caso queiram, tendo em vista a informação 

acerca do aceite do perito, e honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 14165 Nr: 1103-89.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Jacomini - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:OAB MT 8963/mt, Jorge Humberto Nogueira Reis - 

OAB:8.258 E/MT, Paulo Emilio Monteiro de Magalhães - 

OAB:OAB/MT 8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo, requerendo medidas úteis 

ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 98404 Nr: 1310-73.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAUER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilton Alves Frota e Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WENGERKIEWICZ - 

OAB:OAB/PR 24555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo, requerendo medidas úteis 

ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 80255 Nr: 3276-13.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lince Construtora e Incorporadora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do processo, requerendo medidas úteis ao 

seu prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fl. 

86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 107778 Nr: 1200-40.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Maria Peretto Souza, Valdepim Pereira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. S. Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do feito requerendo medidas úteis ao 

seu prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fl. 

89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 28954 Nr: 3394-57.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiana Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 96157 Nr: 4652-29.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 97761 Nr: 914-96.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Pires de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 94003 Nr: 3158-32.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Maria Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/GO 29.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112788 Nr: 4079-20.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdeson Batista da Silva Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 92898 Nr: 2247-20.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga Gonçalves, Maria da Conceição 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000348-31.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE (ADVOGADO(A))

LINDOMAR RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

inss (RÉU)

 

Código n.° 1000348-31.2018 Vistos. De acordo com o art. 334 do CPC, 

porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de 

improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes 

manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios 

fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente 

aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao Juízo 

verificar a conveniência da realização dessa audiência. Ademais, a 

autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir 

a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada 

extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante 

improvável. E isto cabe ao Juízo verificar no caso concreto. Assim, 

considerando que o INSS, reiteradamente, sequer se faz presente nas 

audiências de instrução de processos semelhantes ao presente feito, bem 

como pelo fato de que a audiência de conciliação poderá ser designada a 

qualquer momento, no decorrer do feito e, por não vislumbrar qualquer 

prejuízo às partes, dispenso a realização da audiência de que trata o 

artigo 334 e §§ do CPC. No mais, postergo a analise de antecipação de 

tutela, uma vez que os fatos contidos na exordial necessitam de melhor 

análise por este Juízo, diante da natureza e/ou complexidade dos fatos 

contidos nos autos. Assim, cite-se a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 335 do NCPC, 

sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Após, intime-se a 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: a) Havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; b) 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 

dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 

a eventuais questões incidentais; c) Em sendo formulada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. Abra-se vista ao Ministério Público. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimações e diligências 

necessárias. Às providências, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

30 de agosto de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94116 Nr: 1757-59.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELI BERNARDO LEMES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DO DETRAN DE ALTO ARAGUAIA - 

SR. Reinaldo Martins Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALINE REZENDE PANIAGO - 

OAB:22366/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946-MT

 Ante ao exposto, frente às argumentações expendidas, e com arrimo no 

entendimento doutrinário, jurisprudencial, bem como estribado no art. 5º, 

inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil amarrado ao 

artigo 1º da Lei 12.016/2009 jungido ao artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão grafada na exordial 

para NEGAR a ORDEM DE SEGURANÇA a Impetrante no mérito, 

confirmando a decisão que indeferiu a liminar no pretérito. Isenção legal de 

custas, despesas e honorários sucumbências ut súmula 512 do STF e 

artigo 25 da Lei 12.016/2009.Após o trânsito em julgado, e as anotações e 

baixas de estilo ARQUIVE-SE o presente feito. Publique-se. 

Intimem-se.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 05 de setembro de 2018.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92848 Nr: 1167-82.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GLEICE ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTÔNIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais razões, CONCEDO A ORDEM mandamental, uma vez que estão 

presentes e demonstrados o direito liquido e certo da Impetrante, 

consistente na reintegração ao cargo que ocupava, bem como, garantido 

as benesses da maternidade inerente à estabilidade provisória; sendo 

que, não sendo possível a reintegração, desde já, CONVERTO à 

reintegração em valor de indenização referente a somada das 

remunerações dos meses em que a mesma deveria ter sido mantida no 

cargo (considerando até o 5º mês após o parto); por consequência, 

DEFIRO o pedido liminar, DETERMINANDO ao Impetrado que, reintegre-a 

IMEDIATAMENTE ao cargo de Assessora Legislativa (simbologia CC-03, 

conforme anexo II da Lei Municipal n.º 2545/2009, de 13 de julho de 2009), 

garantindo às benesses inerentes a maternidade, até o 5º mês após o 

parto gestacional; e mais, DEVERÁ ser pago, a titulo de indenização, o 

valor remuneratório inerente aos 08 (meses) - 08 (oito) salários incluindo 

valores de benefícios eventualmente existentes (janeiro a agosto de 2018) 

que a Impetrante teve ilegalmente afastada das suas funções, no prazo de 
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15 (quinze) dias, por tratar-se de verba alimentar, sob pena de crime de 

desobediência e multa diária de R$ 500 (quinhentos reais), a contar da 

intimação desta sentença (até o patamar de R$ 20.000,00).

 Após o trânsito em julgado, e as anotações e baixas de estilo 

ARQUIVE-SE o presente feito.

 Publique-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 03 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96811 Nr: 2771-78.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DOS REIS INÁCIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT, YURI GONÇALVES ARAÚJO - OAB:24274/MT

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando ao acusado José 

dos Reis Inácio Ribeiro, como incurso nos artigos nela mencionados, vez 

que a mesma preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, do 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 artigo 396-A do CPP, determino a citação do acusado para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando 

que o mesmo poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa em 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Apresentada a defesa, sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Desde já, designo audiência para o oferecimento de suspensão 

condicional do processo para o dia 10/09/2018 às 16h00min (horário 

Oficial do Estado).

Defiro os demais pedidos do parquet constantes na cota.

Cumpra-se o contido no provimento da CGJ.

Expeça-se o necessário.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 01 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94116 Nr: 1757-59.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELI BERNARDO LEMES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DO DETRAN DE ALTO ARAGUAIA - 

SR. Reinaldo Martins Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALINE REZENDE PANIAGO - 

OAB:22366/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946-MT

 Intimação de Vossa Senhoria da r. sentença, cujo final 

transcrevo:..."JULGO IMPROCEDENTE a pretensão grafada na exordial 

para NEGAR a ORDEM DE SEGURANÇA a Impetrante no mérito, 

confirmando a decisão que indeferiu a liminar no pretérito. Isenção legal de 

custas, despesas e honorários sucumbências ut súmula 512 do STF e 

artigo 25 da Lei 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, e as anotações e 

baixas de estilo ARQUIVE-SE o presente feito. Publique-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

05 de setembro de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito"

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52397 Nr: 1760-24.2012.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZILDA RIBEIRO VIOLATO - Espólio, MARIA RIBEIRO 

FERREIRA, OSMAR BRUNO RIBEIRO, ELPIDIO RIBEIRO FILHO (Espólio), 

CELSO RIBEIRO, AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVANI ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA 

- OAB:4625/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, tendo em vista o transcurso do prazo 

requerido à título de suspenção do processo, e em cumprimento ao artigo 

152, VI, do CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 

55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a 

fim de intimar o advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se 

manifestar requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 5 de setembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82644 Nr: 2763-38.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FRACON VIANA ALVES 

- OAB:313992

 4. Inicialmente, ao analisar os autos da carta precatória n. 

0002761-68.2017.811.0020 (cód. 82642), que tramitou perante a 1º Vara 

desta Comarca, verifico que a avaliação combatida ocorreu em 

09/07/2017, sem prejuízo da devolução da missiva em 25/10/2017 ao juízo 

deprecante em virtude da apresentação de impugnação à avaliação 

naqueles autos.5. Nessa esteira, vislumbro que o pleito de impugnação e 

suspensão agora apresentado, a exatos vinte dias do leilão, não merece 

conhecimento por este juízo, mormente o transcurso de aproximadamente 

01 (um) ano e 02 (dois) meses da avaliação referida; podendo-se cogitar, 

inclusive, e ao menos em tese, a ocorrência de atentado à jurisdição.6. 

Inobstante, destaco que em 31/07/2018 (ref. 19), a parte requerida 

manifestou-se nos presentes autos, sem, contudo, trazer à baila os fatos 

narrados na peça de impugnação, de sendo de rigor o reconhecimento de 

que ventilada matéria está preclusa perante este juízo.7. Sem prejuízo, 

anoto que no bojo da decisão exarada nos autos n. 

0008254-32.2009.8.26.0297, perante a 3ª Vara da Comarca de Jales/SP, o 

juízo deprecante consignou que eventual adjudicação e/ou alienação do 

imóvel em questão somente será apreciada após o trânsito em julgado do 

acórdão proferido nos autos da ação de inventário n. 

0002343-78.2005.8.26.0297, também em trâmite naquele juízo.8. Ante o 

exposto, NÃO CONHEÇO da impugnação apresentada.9. AGUARDE-SE a 

realização do leilão designado.10. Após a concretização da missiva, uma 

vez alcançada a finalidade, DEVOLVA-A mediante anotações e baixas 

legais (CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício 

devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial.11. 

CUMPRA-SE.Alto Araguaia/MT, 05 de setembro de 2018.IVAN LÚCIO 

AMARANTEJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82645 Nr: 2764-23.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAQS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FRACON VIANA ALVES 

- OAB:313992

 4. Inicialmente, ao analisar os autos da carta precatória n. 

0002761-68.2017.811.0020 (cód. 82642), que tramitou perante a 1º Vara 

desta Comarca, verifico que a avaliação combatida ocorreu em 

09/07/2017, sem prejuízo da devolução da missiva em 25/10/2017 ao juízo 

deprecante em virtude da apresentação de impugnação à avaliação 

naqueles autos.5. Nessa esteira, vislumbro que o pleito de impugnação e 

suspensão agora apresentado, a exatos vinte dias do leilão, não merece 

conhecimento por este juízo, mormente o transcurso de aproximadamente 

01 (um) ano e 02 (dois) meses da avaliação referida; podendo-se cogitar, 

inclusive, e ao menos em tese, a ocorrência de atentado à jurisdição.6. 

Inobstante, destaco que em 31/07/2018 (ref. 18), a parte requerida 

manifestou-se nos presentes autos, sem, contudo, trazer à baila os fatos 

narrados na peça de impugnação, de sendo de rigor o reconhecimento de 

que ventilada matéria está preclusa perante este juízo.7. Sem prejuízo, 

anoto que no bojo da decisão exarada nos autos n. 

0008254-32.2009.8.26.0297, perante a 3ª Vara da Comarca de Jales/SP, o 

juízo deprecante consignou que eventual adjudicação e/ou alienação do 

imóvel em questão somente será apreciada após o trânsito em julgado do 

acórdão proferido nos autos da ação de inventário n. 

0002343-78.2005.8.26.0297, também em trâmite naquele juízo.8. Ante o 

exposto, NÃO CONHEÇO da impugnação apresentada.9. AGUARDE-SE a 

realização do leilão designado.10. Após a concretização da missiva, uma 

vez alcançada a finalidade, DEVOLVA-A mediante anotações e baixas 

legais (CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício 

devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial.11. 

CUMPRA-SE.Alto Araguaia/MT, 05 de setembro de 2018.IVAN LÚCIO 

AMARANTEJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 68509 Nr: 51-12.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDENIR ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

em audiência (ref. 102).

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

2. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

3. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

4. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

5. DEFIRO o pedido de gratuidade em favor do requerido.

6. Sem custas e honorários.

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

8. Dispensada a intimação das partes e/ou patronos (artigo 914 da CNGC).

9. ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 80025 Nr: 1257-27.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAJARI ENERGÉTICA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIETY APARECIDA BERTOLUCCI ZAMPIERI, 

BERTOLUCCI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13.754-B/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 Vistos.

1. Ante a ausência de procuração do causídico das partes requeridas, 

INTIME-SE o patrono das mesmas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione aos autos procuração apta a comprovar seus poderes de 

representação, nos termos do artigo 13 do Código de Processo Civil, para 

sanar o vício sob pena de inexistência do ato (acordo).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62171 Nr: 546-90.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO SUBTIL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA RIO 

VERMELHO DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA 

MARQUES - OAB:12206

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes requeridas, para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do pedido de substituição processual (ref. 43) (art. 

9º, CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 30 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89859 Nr: 6152-31.2017.811.0020

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes a 

ref. 24.

2. Desnecessária a intervenção do Ministério Público Estadual.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 
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focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita à parte requerida.

7. Sem custas e honorários, vez que as partes são beneficiárias da 

gratuidade da justiça.

8. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

9. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 31 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63390 Nr: 1127-08.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELCIO VILELA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PINHEIRO - 

OAB:25810, WASHINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:21885-GO

 Autos n. 1127-08.2015.811.0020 (cód. 63390).

Vistos.

1. Tendo em vista o suposto descumprimento das condições da 

reprimenda imposta ao reeducando, e ainda, com fundamento na ampla 

defesa e contraditório, DESIGNO o dia 27 de setembro de 2018, às 

15h30min, para realização de audiência de justificação.

2. INTIME-SE o reeducando, CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 79562 Nr: 944-66.2017.811.0020

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMANUEL BORGES DE BRITO, TAIRON DOUGLAS DOS 

SANTOS PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DE OLIVEIRA 

LANCELLOTTI BARROS - OAB:MT 20.737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser 

modificado o decisum verberado, cujos fundamentos bem resistem às 

razões do recurso, de forma que o mantenho.

2. DETERMINO a remessa do recurso ao e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignando nossas sinceras homenagens, nos moldes do art. 

591 do mesmo Estatuto de Ritos Penais.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia-MT, 29 de novembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66662 Nr: 2600-29.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAFAEL DE ARAÚJO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. NOMEIO para atuar na defesa do(a) acusado(a) José Rafael de 

Araújo Alves, a Dra. Heloisa Maria de Resende OAB/MT 19.209-O, 

arbitrando, para tanto, considerando o momento processual, o valor de R$ 

8.800,50 (oito mil e oitocentos reais e cinquenta centavos), a ser pago 

pelo Estado de Mato Grosso.2. INTIME-SE o(a) advogado(a) nomeado(a) 

para apresentar resposta à acusação.3. Após, conclusos.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 7 de março 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66133 Nr: 2376-91.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAFAEL DE ARAÚJO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2376-91.2015.811.0020 (cód. 66133).Vistos.1. NOMEIO para 

atuar na defesa do(a) acusado(a) José Rafael de Araújo Alves, o Dr. 

Lucas Silva Zanotto – OAB/MT 23.637-O, arbitrando, para tanto, 

considerando o momento processual, o valor de R$ 8.800,50 (oito mil e 

oitocentos reais e cinquenta centavos), a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso.2. INTIME-SE o advogado nomeado para apresentar resposta à 

acusação.3. Após, conclusos.4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 6 de março de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64173 Nr: 1538-51.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENIR ALCÂNTARA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1538-51.2015.811.0020 (cód. 64173).Vistos.1. NOMEIO para 

atuar na defesa do(a) acusado(a) Claudenir Alcântara Bispo, a Drª. Chrys 

Kellen Martins Ribeiro – OAB/MT 20.323-O, arbitrando, para tanto, 

considerando o momento processual, o valor de R$ 8.800,50 (oito mil e 

oitocentos reais e cinquenta centavos), a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso.2. INTIME-SE a advogada nomeada para apresentar resposta à 

acusação.3. Após, conclusos.4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 6 de março de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63622 Nr: 1289-03.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO TEIXEIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1289-03.2015.811.0020 (cód. 63622).Vistos.1. NOMEIO para 

atuar na defesa do(a) acusado(a) Gilberto Teixeira de Brito, o Dr. William 

Santos Araújo – OAB/MT 2.644, arbitrando, para tanto, considerando o 

momento processual, o valor de R$ 8.800,50 (oito mil e oitocentos reais e 

cinquenta centavos), a ser pago pelo Estado de Mato Grosso.2. INTIME-SE 

o advogado nomeado para apresentar resposta à acusação.3. Após, 

conclusos.4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 6 de março de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28451 Nr: 2794-39.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DA DIVISA LTDA, VALDESON JOAQUIM DE 

ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.Q.S. SUPERVISÃO E ANALISE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da parte requerente para apresentarem as 

Contrarazões no prazo legal.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56753 Nr: 2511-74.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAIM MULLER OLIVEIRA, JOSUE MULLER DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842 A /MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, da devolução da carta precatória juntada às 

fls.160/162.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 27956 Nr: 2382-11.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA ROCHA - 

OAB:96.030-SP, NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - 

OAB:167377/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar os dados 

pessoais e bancário para o levantamento do valor depositado.

Alto Araguaia - MT, 06 de setembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65108 Nr: 1938-65.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNEY SOARES MARQUES GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. NOMEIO para atuar na defesa do(a) acusado(a) Juney Soares 

Marques Guedes, a Dra. Chrys Kellen Martins Ribeiro – OAB/MT 20.323-O, 

arbitrando, para tanto, considerando o momento processual, o valor de R$ 

8.800,50 (oito mil e oitocentos reais e cinquenta centavos), a ser pago 

pelo Estado de Mato Grosso.2. INTIME-SE o(a) advogado(a) nomeado(a) 

para apresentar resposta à acusação.3. Após, conclusos.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 7 de março 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010196-93.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO (EXEQUENTE)

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO (ADVOGADO(A))

GETULIO ALVES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE (ADVOGADO(A))

HUGO FILARDI PEREIRA (ADVOGADO(A))

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (EXECUTADO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA RUA Onildo 

Taveira, 143, Setor Aeroporto - ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do 

Processo: 0010196-76.2013.811.0071 Polo Ativo: PAULO ROBERTO Polo 

Passivo: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA Vistos. Trata-se de 

reclamação cível movida por PAULO ROBERTO em desfavor de NEXTEL 

TELECOMUNICACOES LTDA, alegando que teve o seu nome negativado 

por dívida que não fez. Requer, ao final, a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, tendo em vista entender que existem 

elementos suficientes para o seu julgamento, conforme preleciona o artigo 

330, inciso I, do CPC. Resumidamente, aduz a reclamante que não 

comprou produto algum nem contratou serviço da reclamada, mas teve o 

seu nome negativado pela reclamada. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa Reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. Neste cenário, analisando os documentos trazidos nos autos, 

nota-se que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer 

provas da exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação. Assim, 

entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhes são disponíveis, 

sequer apresentou aos autos o contrato pactuado com o reclamante, 

tampouco a origem da suposta dívida, ônus que lhe incumbia. Com efeito, a 

apresentação do contrato seria o primeiro passo para aferir, em conjunto 

com os demais elementos de prova, a legalidade da conduta da reclamada, 

ônus por ela não desvencilhado, ex vi do art. 333, II, do CPC. A 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva pelos 

danos que causar ao consumidor, ou seja, independente da existência ou 

não de culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a 

existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do serviço 

prestado e dano causado, o que in casu, restou sobejamente 

comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Doutrina e Jurisprudência são assentes em afirmar que o dano 

moral é indenizável, ainda que não tenha repercussões de ordem 

econômica, pois o que se procura resguardar, acima de tudo, é a 

dignidade da pessoa humana por meio de uma compensação financeira, 

visto que os atributos morais são insuscetíveis de valoração econômica. O 

ato ilícito praticado pela parte reclamada enseja condenação civil, tendo 

em vista sua atitude em inscrever indevidamente o nome da parte 

reclamante no serviço de proteção ao crédito, agindo de forma desidiosa, 

sem sequer demonstrar inadimplência apta a justificar a referida 
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negativação, causando embaraço e transtorno aviltante ao autor. A 

negligência da parte reclamada ao negativar o nome da parte reclamante, 

sem trazer a baila prova da veracidade acerca das informações do 

contrato supostamente celebrado é por si só ato lesivo, desrespeitoso, 

causando transtorno sofrível, forçando ao Reclamante a procurar a via 

judicial ? pesarosa, custosa ? para angariar seus direitos. O dano não é 

somente presumido e implícito, mas demonstrado, pois o que mais se 

espera quando se é adimplente com os seus compromissos financeiros é 

salvaguardar a honra e possibilitar o crédito junto aos estabelecimentos 

comerciais. Diante da universalidade dos fatos e documentos 

colacionados nos autos, verifico a existência do dano moral. Insta 

salientar que, a culpa da parte reclamada é objetiva, não cabe à parte 

requerente indicar a mesma, conforme o art. 14, caput, do CDC: ?Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos?. O Código Civil 

prevê em seu art. 186 e 927 que, todo aquele que causar prejuízo a 

terceiros pratica ato ilícito, in verbis: ?Art. 186 ? Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito?. ?Art. 

927 ? Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo?. No que tange ao quantum indenizatório, cumpre 

ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nessa trilha leciona 

SÉRGIO CAVALIERI FILHO: ?Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.? Com efeito, a indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo 

atentado. Dessa feita, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) atende aos parâmetros de razoabilidade, considerando o valor e o 

período que seu nome ficou incluído nos órgãos de restrição ao crédito. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito do reclamante, para o fim de 

DECLARAR a inexistência da dívida em litígio e CONDENAR a reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais 

sofridos pelo reclamante, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e 

correção monetária a partir desta decisão. DETERMINO que a reclamada 

ABSTENHA-SE de incluir o nome da reclamante nos órgãos de restrição 

ao crédito em relação aos fatos ora discutidos. SEM custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/95). AGUARDE-SE prazo para a interposição de recurso, após o 

qual, decorrido in albis, a devedora terá o prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 

475-J, caput, do CPC e Enunciado n. 105 do FONAJE, podendo depositar 

em juízo a fim de evitar a incidência da multa (Enunciado n.º 106 FONAJE). 

CONSIGNO que, transitado em julgado a sentença, a execução dar-se-á 

de forma eletrônica, conforme enunciado 129, do FONAJE. P.I.C., 

dispensando-se o registro por se tratar de lançamento eletrônico. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94269 Nr: 3883-60.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CEZAR CAMPOS - 

OAB:28609

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria ao autor LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS na 

qualidade de segurado especial rural, no valor de 01 (um) salário 

mínimo.Para início do pagamento do benefício, fixo a data do 

INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ocorrido em 

17/07/2014 (fl.33). Considerando a natureza alimentar do Benefício 

Previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA e juntamente com a intimação da presente sentença e 

independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE o requerido para que 

proceda às devidas providências a cerca de aposentadoria por idade 

rural, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497 do 

CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser 

revertida em favor da parte Autora, limitado ao valor máximo de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).As parcelas vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da citação e 

observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, 

cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a 

partir da citação de com acordo com os índices de reajuste da caderneta 

de poupança.Sem condenação em custas, em face da isenção da ré, que 

responderá, em razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma 

das prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença 

não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da 

condenação não deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, 

§ 3º, inc. I, do CPC).Publique-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123314 Nr: 2803-56.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MEDRADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito do 

processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação ajuizada por SILVIA 

MEDRADO DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.Sucumbente, condeno a Autora no pagamento das custas 

e despesas processuais, se houver, e no pagamento dos honorários 

advocatícios dos Procuradores do Réu, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa. Contudo, observados, quanto à exigibilidade, os termos do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139539 Nr: 4245-23.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Diante do exposto, pelas razões motivadas, com amparo no artigo 485, 

inciso IV c/c artigo 55 e seguintes do Código de Processo Civil e verificada 

a conexão, DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para conhecer e 

julgar a Execução de Alimentos ajuizada por SUELI GONÇALVES PERON 

em face de ROQUE PERON, por evidenciada a possibilidade de decisões 

contraditórias e conflitantes e, entendendo prevento o Juízo da 2ª Vara 

Cível desta Comarca de Barra do Bugres/MT (artigo 59, CPC), 

determinando sejam procedidas as anotações necessárias e sua remessa 

ao Juízo prevento, com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Barra do Bugres/MT, 05 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85378 Nr: 5882-19.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36154 Nr: 2602-79.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandi Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 7 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURANDI RODRIGUES DOS SANTOS, 

Cpf: 61591068134, Rg: 936493, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciais 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto 

extrajudicial , conforme disposto no artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT”.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSEMARI RITA DE 

VASCONCELOS BARROS, digitei.

Barra do Bugres, 05 de setembro de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Distribuidor Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88776 Nr: 4524-82.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de Aposentadoria por Invalidez, a JOSE PAULINO DOS SANTOS, no valor 

de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como, ao 

pagamento de Auxílio-Doença devidos a partir da cessação do benefício 

em 10/05/2013 (fls. 34), até a data da implantação do benefício da 

aposentadoria por invalidez, que deverá ser a data desta sentença, 

quando a partir de então, será convertido o benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, com juros e correção monetária com base no 

manual de cálculos da justiça federal.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC.No que tange ao pagamento de custas, despesas 

processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a Autarquia ao 

pagamento dos Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as 

parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do § 2º 

do artigo 85, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do 

STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o 

valor da condenação não deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 114827 Nr: 4641-68.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NEVES - OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por RENAN SILVA 

DE JESUS em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS e, 

em consequência, resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil.Sucumbente, condeno o Autor no 

pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e no 

pagamento dos honorários advocatícios dos Procuradores do Réu, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspensa sua exigibilidade, 

eis que defiro a justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84452 Nr: 6-30.2102.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141962 Nr: 6108-14.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BJADS, YKADS, MDDA, MJAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 18 de Dezembro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142078 Nr: 6153-18.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MATILDES DE ALMEIDA, RENATA ALMEIDA 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALT BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DE LOGISTICA 

EM TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:23411/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 18 de Dezembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88113 Nr: 3879-57.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 18 de Dezembro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90671 Nr: 957-09.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 18 de Dezembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88643 Nr: 4403-54.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONIAS DE ARAUJO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Jú Sé Balão - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 10 de Outubro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99251 Nr: 1171-63.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEUZIVANIA LACERDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 10 de Outubro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 30895 Nr: 2276-56.2007.811.0008

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VADLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADD, MKDDL, IHDDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:MINISTÉRIO PÚBL

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 10 de Outubro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141965 Nr: 6111-66.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGDGF, LDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 10 de Outubro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141963 Nr: 6109-96.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDMG, MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 10 de Outubro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92118 Nr: 2229-38.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANSÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARMO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Luiz Carmo Rodrigues, CNPJ: 

04899750000106, brasileiro(a), Endereço: Rua Josino Prado (Ao Lado do 

Laboratório São Lucas), Bairro: Centro, Cidade: Barra do Bugres-MT

Nome e cargo do digitador:Maria Aparecida de Souza - Auxiliar Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na ação de cobrança proposta por SANSÃO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA. em desfavor de LUIZ CARMO RODRIGUES e 

condeno o requerido ao pagamento do crédito de R$ 2.425,12 (dois mil, 

quatrocentos e vinte e cinco reais e doze centavos), sobre o qual deverá 

incidir correção monetária desde o dia do vencimento da dívida, 

aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde a citação, no 

percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN); por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

 Por consequência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, face à natureza e simplicidade 

da causa, também do trabalho, zelo e diligência do profissional (art. 85, § 

2º, inc. III e IV, do CPC).

 Cumpram-se as disposições pertinentes ao Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, aplicável à espécie.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26271 Nr: 2361-76.2006.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOINA MAXIMIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se os alvarás conforme requerido às folhas 186/187.

Conforme manifestação de folhas 186v, intime-se o patrono da parte 

autora para que informe os dados bancários da requerente, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Com a informação, concluso para expedição do alvará.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35862 Nr: 2292-73.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandi Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTINA PONCE 

DEVULSKY MANRIQUE - OAB:3823/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURANDI RODRIGUES DOS SANTOS, 

Cpf: 61591068134, Rg: 936493, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciais 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto 

extrajudicial , conforme disposto no artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT”.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 05 de setembro de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Distribuidor Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38330 Nr: 423-41.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA BARBOSA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DA 

FAZENDA PÚBLICA, para devolução dos autos nº 423-41.2009.811.0008, 

Protocolo 38330, 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): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137359 Nr: 3008-51.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ORLANDO NERES DE MATOS FILHO, LLDSNDM, 

LLDSNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Trata-se de AÇÃO GUARDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por ORLANDO NERES DE MATOS FILHO, nos interesses 

das menores LÍVIA LEANDRO DA SILVA NERES DE MATTOS e LORENA 

LEANDRO DA SILVA NERES DE MATTOS, em face de BRUNA LEANDRO 

DA SILVA (qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 15/29. Em despacho 

inaugural fora indeferido o pleito liminar, e determinada à citação da parte 

requerida, bem como a realização de estudo psicossocial na residência 

das partes. (fls. 30/30-v°).

3. Às fls. 64, as partes entabularam acordo, requerendo sua 

homologação.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto 

ao direito de visita e exercício de guarda das infantes em tela, alternativa 

não resta senão o deferimento do pedido de homologação, nos termos do 

art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

10. Notifique-se o representante do Parquet.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 28967 Nr: 1382-80.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO LIRA, CLEOMILDA 

PINHEIRO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DE ASSARIZAL - APROCAL 

II, ABDON SOARES BORGES, ENIO NOFRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDAO - OAB:10515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 21. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos, DECLARO prescrita a 

pretensão da parte autora, nos moldes ao artigo 178, II do Código Civil e, 

por conseguinte, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 22. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.23. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142403 Nr: 6336-86.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO LINCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no art. 300, do Novo Código de Ritos, defiro a antecipação da tutela 

anelada na exordial, para o fim de determinar que o Estado de Mato 

Grosso forneça ao paciente EDUARDO ANTONIO LINCK, o medicamento 

Sorafenibe (Nexavar®), sem interrupções, pelo período necessário, sob 

pena de bloqueio de verbas necessárias à aquisição do produto, ex vi do 

disposto no art. 536, §1º do Código de Processual Civil, sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis.15. Cite-se o requerido, para, querendo, 

responder, no prazo legal, nos termos do art. 335, CPC16. Apresentada a 

peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das hipóteses previstas no 

art.337 do NCPC, à parte autora para impugná-la no prazo de 15 dias 

(art.351, NCPC). Em seguida, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127210 Nr: 4858-77.2017.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M S FERNANDES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. MS Fernandes ajuizou Embargos à Execução nos autos de processo de 

execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, todos 

qualificados nos autos.

2. Aduz o embargante que entre a data do fato gerador e o ajuizamento da 

ação passaram-se mais de cinco anos, razão pela qual houve ocorrência 

da prescrição da pretensão executória.

 3. A parte embargada devidamente intimada, apresentou impugnação à 

execução pugnando pela improcedência da ação.

 4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

5. Denota-se dos autos a suspeita da ocorrência do instituto da prescrição 

quanto à actio apresentada pela parte exequente.

 6. Em relação à situação apresentada, evidenciou sua inocorrência, vez 

que da constituição do crédito tributário de forma definitiva até a 

propositura da ação e até a presente data, o procedimento executório 

transcorreu em sua normalidade.

7. O vigente Código Tributário Nacional ajusta em seu art. 174, que a ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva, interrompendo-se pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal, pelo protesto judicial, por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor e por qualquer ato 

inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.

8. Assim, não há de se falar em prescrição, seja temporal ou intercorrente, 

vez que uma é em decorrência da não propositura da ação dentro do 

prazo de 05 (cinco) anos a contar da constituição do crédito tributário, ou 

seja, a partir do lançamento do crédito tributário, e a outra se dá em 

decorrência do arquivamento provisório, solicitado pela parte autora, por 

um período superior a 05 (anos) anos.

 9. A ação foi proposta em 16/11/2016, sendo o crédito tributário 

constituído em 03/10/2014, conforme CDA nº. 20151861, fls. 08/09, sendo 

clara a não ocorrência da prescrição, seja temporal ou intercorrente.

10. Portanto, sem que sejam necessárias maiores elucubrações acerca do 

feito, vemos que o título executivo que ilustra a presente execução é 

totalmente hábil para sua finalidade e as demais alegações trazidas nos 

embargos não podem ser conhecidas nesta seara de análise e sequer 

foram devidamente comprovadas, de forma que os embargos deve ser 

julgado improcedente.

11. Ante ao exposto, REJEITO os embargos à execução, extinguindo-o 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

11. Traslade-se cópia da presente sentença para o feito principal, com o 

seu regular prosseguimento.
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12. Publique-se. Intime-se.

 13. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119108 Nr: 295-40.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURAFRIG ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO SOARES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:13.034, LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - OAB:MT/13.666, 

MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB:, MAUREN LAZZARETTI - 

OAB:, MAURO BORGES - OAB:, VANESSA ROSIN - OAB:MT/6975

 41. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar 

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA, já qualificado nos autos, à reparação 

ambiental do dano, nos termos postos no pedido inicial, e ao pagamento de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais coletivos, 

corrigidos e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da publicação da 

sentença.42. Condeno a Ré ao pagamento custas e despesas 

processuais, e a isento do pagamento de honorários advocatícios, posto 

que incabíveis à espécie.43. Transito em Julgado, arquivem-se os autos 

com baixas e anotações de estilo. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122152 Nr: 2128-93.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE N. 

OLIMPIA - MT (COOTRANOVA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Erivaldo Oliveira 

Almeida, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 72/72-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 5. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

6. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113403 Nr: 3701-06.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVANDO ARAUJO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.11. Com o trânsito em julgado, oficie-se ao cartório de 

Registro de Imóveis competente para que realize a transferência da 

titularidade do imóvel, descrito na matrícula acostada aos autos, 

registrando-o em nome da parte autora.12. Após, procedidas às 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.13. Intimem-se as partes 

acerca da sentença prolatada.14. Sem condenação em custas e 

honorários, vez que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.15. 

Expeça-se o necessário.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132320 Nr: 7863-10.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centraís Elétricas Matogrossenses S/A- Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 20. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos formulados na exordial, e, por conseguinte, 

julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.21. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas do 

processo, que deverão corresponder ao valor a que se pretendia a título 

de indenização, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa. 22. Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47321 Nr: 3487-25.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDY SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:11914, MARISA PINHEIRO CAVALCANTI - OAB:SIAPE 

1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por Jurandy Santana, 

em face da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel (qualificados 

nos autos).

2. Aduze o excipiente que a o débito cobrado está prescrito, na medida em 

que a citação do executado, com o condão de interromper a prescrição, 

somente ocorreu em 08/12/2016, estando, portanto, prescritos os débitos 

fiscais.

3. Pugna pelo acolhimento da exceção e a extinção da presente execução 

fiscal, com a condenação da Fazenda nas verbas de sucumbência. 

Juntou documentos (fls. 29/37).

 4. Instado à manifestar-se, o exequente pugnou pelo improvimento da 

exceção, ante a inocorrência da prescrição.

 5. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório do necessário. Passo à decisão.

6. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por Jurandy Santana, 

em face da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel (qualificados 

nos autos).

7. Consigno, inicialmente, que “O juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos” (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

8. Sabe-se que há certas matérias que devem ser conhecidas de ofício 
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pelo Juiz, pois envolvem questões de ordem pública. São essas matérias 

oponíveis na chamada “exceção de pré- executividade”. Trata-se de uma 

criação doutrinária e jurisprudencial para que, naquelas execuções em 

que já ab initio se poderia verificar sua nulidade, não fosse necessária a 

prévia segurança do juízo, em evidente prejuízo aos executados.

9. Dessa forma, apesar de não existir previsão legal a respeito, recebo a 

presente exceção e passo a analisar o seu mérito.

10. Como se vê dos autos, a matéria tratada é unicamente de direito. E, 

analisando detidamente os documentos dos autos, é possível concluir que 

não assiste razão a parte excipiente ao sustentar a ocorrência da 

prescrição.

11. No caso em tela, embora os títulos executivos tenham ocorrido nos 

anos de 2006, 2008 e 2009 e a execução tenha sido ajuizada em 

16/03/2010, diante dos documentos aportados às fls. 10/19, verifica-se 

que o lapso temporal existente entre o primeiro fato gerador (19/06/2006) 

e o ajuizamento da ação (16/03/2010) não é superior ao prazo 

prescricional ancorado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

 12. Dessa forma, insta transcrever o disposto no art. 174, parágrafo 

único, IV, Código Tributário Nacional.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva.

 Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(Omiss)

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.

13. Ainda, registre-se que o Código de Processo Civil, traz o marco inicial 

da contagem da prescrição após o ajuizamento da ação (artigo 921, §4° 

do CPC), bem como a extinção da execução quando ocorrer à prescrição 

intercorrente (artigo 924, V do CPC).

 14. Pois bem, sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça se 

posicionou no sentido de que para o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, fica condicionado ao desleixo do exequente mesmo sua 

após sua intimação pessoal, vejamos:

 “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ACÓRDÃO QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA IMPULSIONAR O 

FEITO. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a 

prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo 

executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar 

andamento ao feito, a mesma permanece inerte (AgRg. no AREsp. 

131.359-GO, relator ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 20 de 

novembro de 2014, DJe 26 de novembro de 2014). Na hipótese, não tendo 

havido intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, 

não há falar em prescrição” (...) (v. u., j. 8.8.2015, DJe 31 de agosto de 

2015).”

15. Desse modo, verifica-se que no caso em tela não há de se falar em 

prescrição, seja temporal ou intercorrente, vez que uma é em decorrência 

da não propositura da ação dentro do prazo de 05 (cinco) anos a contar 

da mora do devedor, e a outra se dá em decorrência da inércia da parte 

autora para proceder com o regular prosseguimento do feito por igual 

período, situações que não ocorreram no presente caso.

 16. Analisando detidamente os autos, observa-se que a prescrição 

almejada pela parte embargante não ocorrera, ao modo que o lapso 

temporal entre constituição do débito, o ajuizamento da ação e as buscas 

incansáveis para a citação válida dos executados obedeceram ao prazo 

previsto no Código Civil e no Código de Processo Civil. Dessa forma, 

mesmo que tenha se passado mais de cinco anos entre a determinação da 

citação dos executados (16/02/2011) e a sua efetiva concretização 

(08/12/2016), há de se ressaltar que durante tal período a parte 

exequente, todas as vezes que intimada para dar andamento ao 

processo, trouxe endereços a fim de que fosse realizada a 

triangularização processual, assim, percebe-se a inocorrência de desídia 

ou abandono, requisito imprescindível para o acolhimento da prescrição 

intercorrente.

 17. Portanto, sem que sejam necessárias maiores elucubrações acerca 

do feito, vemos que o título executivo que ilustra a presente execução é 

totalmente hábil para sua finalidade e as demais alegações trazidas nos 

embargos não podem ser conhecidas nesta seara de análise e sequer 

foram devidamente comprovadas, de forma que a presente exceção de 

pré-executividade deve ser julgado improcedente.

18. Diante do exposto, julgo Totalmente Improcedente a exceção de pré 

executividade.

19. Intime-se o exequente para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

20. Intimem-se as partes e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126392 Nr: 4402-30.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA COSTA NOGUEIRA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pelo Banco do Brasil 

S.A., em síntese, omissão na r. sentença de fls. 92.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42853 Nr: 2906-44.2009.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES PEDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar opostos por 

Banco Finasa S.A., em face do Moises Pedro dos Santos (qualificados 

nos autos).

 Às fls. 71/72, o patrono da parte autora foi devidamente intimado via DJE 

nº 10209, contudo, deixou transcorrer in albis, o prazo sem manifestação, 

consoante se depreende da certidão acostada às fls. 73.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar opostos por 

Banco Finasa S.A., em face do Moises Pedro dos Santos (qualificados 

nos autos).

 A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos e 

as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo nos 

termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pendentes, se houver, ao requerente.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 
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baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120826 Nr: 1299-15.2017.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESIO DOMINGOS ROMANINI, NEIDE MAGNANI 

ROMANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA PRESTES CAPATTO - 

OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT/20.45-A

 Visto em correição,

1. Anésio Domingos Romanini e Neide Magnani Romanini ajuizaram 

Embargos à Execução nos autos de processo de execução por quantia 

certa ajuizada Banco do Brasil S.A, todos qualificados nos autos.

2. Aduz o embargante que entre o ajuizamento da ação (04/02/2010), 

recebimento do feito pelo Juízo (11/08/2010) e a efetiva citação da parte 

executada (03/03/2017), passaram-se mais de cinco anos, razão pela 

houve ocorrência da prescrição na presente ação.

 3. A parte embargada devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o 

prazo sem apresentar impugnação, consoante certidão de fls. 30.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

5. Denota-se dos autos a suspeita da ocorrência do instituto da prescrição 

quanto à actio apresentada pela parte exequente.

 6. Em relação à situação apresentada, evidenciou sua inocorrência, vez 

que da propositura da ação até a presente data o procedimento executório 

transcorreu em sua normalidade.

7. O Código Civil em seu artigo 206, §5°, I, preleciona que prescreve em 

cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular.

 8. Ainda, o Código de Processo Civil, traz o marco inicial da contagem da 

prescrição após o ajuizamento da ação (artigo 921, §4° do CPC), bem 

como a extinção da execução quando ocorrer à prescrição intercorrente 

(artigo 924, V do CPC).

 9. Pois bem, sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça se 

posicionou no sentido de que para o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, fica condicionado ao desleixo do exequente mesmo sua 

após sua intimação pessoal, vejamos:

 “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ACÓRDÃO QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA IMPULSIONAR O 

FEITO. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a 

prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo 

executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar 

andamento ao feito, a mesma permanece inerte (AgRg. no AREsp. 

131.359-GO, relator ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 20 de 

novembro de 2014, DJe 26 de novembro de 2014). Na hipótese, não tendo 

havido intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, 

não há falar em prescrição” (...) (v. u., j. 8.8.2015, DJe 31 de agosto de 

2015).”

10. Desse modo, verifica-se que no caso em tela não há de se falar em 

prescrição, seja temporal ou intercorrente, vez que uma é em decorrência 

da não propositura da ação dentro do prazo de 05 (cinco) anos a contar 

da mora do devedor, e a outra se dá em decorrência da inércia da parte 

autora para proceder com o regular prosseguimento do feito por igual 

período, situações que não ocorreram no presente caso.

 11. Analisando detidamente os autos, observa-se que a prescrição 

almejada pela parte embargante não ocorrera, ao modo que o lapso 

temporal entre constituição do débito, o ajuizamento da ação e as buscas 

incansáveis para a citação válida dos executados obedeceram ao prazo 

previsto no Código Civil e no Código de Processo Civil. Dessa forma, 

embora tenham se passado mais de cinco anos entre a determinação da 

citação dos executados (11/08/2010) e a sua efetiva concretização 

(01/03/2017), há de se ressaltar que durante tal período a parte 

exequente, todas as vezes que intimada para dar andamento ao 

processo, trouxe endereços a fim de que fosse realizada a 

triangularização processual, assim, percebe-se a inocorrência de desídia 

ou abandono, requisito imprescindível para o acolhimento da prescrição 

intercorrente.

 9. Portanto, sem que sejam necessárias maiores elucubrações acerca do 

feito, vemos que o título executivo que ilustra a presente execução é 

totalmente hábil para sua finalidade e as demais alegações trazidas nos 

embargos não podem ser conhecidas nesta seara de análise e sequer 

foram devidamente comprovadas, de forma que os embargos deve ser 

julgado improcedente.

10. Ante ao exposto, REJEITO os embargos à execução, extinguindo-o 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

11. Traslade-se cópia da presente sentença para o feito principal, com o 

seu regular prosseguimento.

12. Publique-se. Intime-se.

 13. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121433 Nr: 1662-02.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLLS, RUTE FARIAS LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 11 de Outubro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123203 Nr: 2724-77.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPMDAS, GMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Ante o teor da certidão de fl. 21, nomeio como defensor dativo do réu o 

Núcleo de Pratica Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT, devendo ser intimado para seu mister.

2. Intime-se o defensor constituído de seu munus, cientificando-os das 

obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 1.12.6 e 1.12.6.1 da 

CNGCJ/MT, bem como para que no prazo legal manifeste-se oferecendo o 

meio de defesa cabível.

3. Apresentada a peça de defesa, intime-se a parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, no prazo legal, sob pena de 

extinção do feito.

4. Cumprido tudo, tornem-me os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113776 Nr: 3951-39.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALLYSON BELO DOS SANTOS OLIVEIRA, EDINALVA 

BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 11 de Outubro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 35377 Nr: 6317-32.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189, MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:10055, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 11 de Outubro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 105572 Nr: 5216-13.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILLA ELIAS DE JESUS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 11 de Outubro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86406 Nr: 2204-59.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILMA AMANCIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 11 de Outubro de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36852 Nr: 3241-97.2008.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA BOIAGO SANSAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER HITLER SANSAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Compulsando os presentes autos, verifica-se que o objeto material pelo 

qual o autor intenciona litigar insere-se no rol dos quais é possível uma 

composição entre as partes.

Desse modo, considerando que nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca a fim de que seja tentado a 

elaboração do formal de partilha de forma amigável.

 Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Sem prejuízo disso, ante a manifestação da parte inventariante às fls. 189, 

determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para 

que a parte inventariante aporte aos autos a pendência na seara 

administrativa.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109306 Nr: 1309-93.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIMAX REFRIGERAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129705 Nr: 6381-27.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 12 de Dezembro de 2018 às 12:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 112887 Nr: 3401-44.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA, SEBASTIANA DA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55083 Nr: 1283-37.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA 

CARDOSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados, 

julgo procedente o pedido inicial e condeno a requerida ao pagamento de 

todas as despesas necessárias à realização do procedimento cirúrgico da 

autora, incluindo exames pré e pós operatórios, medicação utilizada para a 

cirurgia, bem como eventuais órteses ou próteses, decidindo o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Condeno o 

requerido ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% do valor 

da causa, consoante disposto no artigo 85 do CPC.Esta sentença não se 

submete ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais.Considerando a escassez de servidores na Secretaria da 2ª Vara 

desta Comarca, o que tem dificultado o cumprimento de diversas ordens 

emanadas deste Juízo, bem como em razão do elevado número de 

processos aguardando cumprimento, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2012, serve a presente como mandado.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 11 de julho de 2016.Melissa de Lima 

AraújoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104441 Nr: 4427-14.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito, 

consignando que em caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já 

indeferidos pelo Juízo, determino, desde já, o arquivamento dos autos até 

ulteriores deliberações.

2. Após manifestação, certifique-se e dê-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público para manifestação no prazo legal.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129799 Nr: 6422-91.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA MARTINS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Ademais, tendo em vista que trata-se de Ação Previdenciária de 

benefício assistencial LOAS, determino que a equipe multidisciplinar deste 

Juízo realize estudo social na residência do requerente, sem prévio aviso, 

a fim de constatar a situação socioeconômica ao autor.

 5. Cumprida as determinações supra, e aportado aos autos o laudo 

pericial e o estudo social, intimem-se as partes para manifestarem-se 

quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

6. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 8. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133336 Nr: 522-93.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHCT, BELONICE CARVALHO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.
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4. Ademais, tendo em vista que trata-se de Ação Previdenciária de 

benefício assistencial LOAS, determino que a equipe multidisciplinar deste 

Juízo realize estudo social na residência do requerente, sem prévio aviso, 

a fim de constatar a situação socioeconômica ao autor.

 5. Cumprida as determinações supra, e aportado aos autos o laudo 

pericial e o estudo social, intimem-se as partes para manifestarem-se 

quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

6. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 8. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131255 Nr: 7265-56.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131731 Nr: 7522-81.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVAN COSTA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132216 Nr: 7812-96.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133352 Nr: 536-77.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO BERNADINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133821 Nr: 863-22.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCIANE TEIXEIRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134016 Nr: 997-49.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JILVANE JOSÉ DE BRITO - 

OAB:20382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134337 Nr: 1132-61.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SILVA DE SOUZA OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.
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5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136301 Nr: 2331-21.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DA CRUZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137389 Nr: 3027-57.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138031 Nr: 3387-89.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138671 Nr: 3734-25.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVAIR LOPES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 
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Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107805 Nr: 415-20.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA REGINA DE ARRUDA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): inss - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54588 Nr: 793-15.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12.315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93275 Nr: 3122-29.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18219/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 42. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

constantes na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, para compelir o requerido “a fornecer o tratamento médico 

necessário à paciente menor, com o fornecimento de medicamentos que 

se fizerem pertinentes.”, e, JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos 

formulados pela parte autora, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.43. Sem 

custas ou honorários, em razão da gratuidade judiciária anteriormente 

deferida.44. Com o transito em julgado, arquive-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81148 Nr: 2805-02.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Corrêa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do senhor oficial de justiça de fls. 88;no prazo de 

05(cinco) dias.

 CERTIDÃO NEGATIVA

C E R T I D Ã O

 Certifico eu, Oficial de Justiça que para cumprimento do r. mandado da 

MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara, mandado de intimacao, se faz necessário 

o pagamento antecipado da diligência do oficial de justiça com fulcro na 

portaria nº. 08/2009 – DF (diretoria do fórum) que trata da cobrança das 

conduções na diligência. O local da diligência, cidade de Denise/MT fica a 

distância de 100 Km (ida e volta), R$ 2,03 / Km, zona urbana , do Município 

de Barra do Bugres/MT, sendo o valor de uma diligência de R$ 203,00 

(duzentos e três reais para deslocamento, mais o valor de R$ 23,42 (vinte 

e três reais de quarenta e dois centavos) o ato de intimação, totalizando o 

valor de R$ 226,42 (duzentos e vinte e seis reais e quarenta e dois 

centavos). Aguardo novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90218 Nr: 555-25.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRLEY ADRIANO DOS SANTOS LOPES, IRLEY 

ADRIANO DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do senhor oficial de justiça de fls. 121, no prazo de 

05(cinco) .

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico eu, Oficial de Justiça que deixei de cumprir o presente mandado, 

por falta de numerários para pagamento de condução, sendo que para 

realizar o ato, com deslocamento até o endereço mencionado, nesta 

cidade, com fulcro na Portaria nº 008/2009 - DF, Art. 2º, as despesas de 

diligencias perfaz o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) que deverá ser 

depositado e o recibo juntado aos autos. Razão pela qual faço devolução 

do presente na central de mandados e aguardo novas determinações. Dou 

fé.

Aparecido Ferreira Mendes

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137811 Nr: 3270-98.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ESPINOZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A, USINAS 

ITAMARATI S/A, GUANABARA AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S.A.JÚNIOR - OAB:OAB/MT 17.550, WAYNE 

A. COTRIM ARANTES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 10. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. 11. Custas pelo requerente, observando a sua 

exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida.12. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135389 Nr: 1797-77.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIO AMÉRICO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser 

o(a) autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136337 Nr: 2356-34.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137507 Nr: 3088-15.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MOTTA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURAFRIG ALIMENTOS S/A, AGRO TOOLS 

- GESTÃO E MONITORAMENTO GEO ESPACIAL DE RISCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. 10. Custas pelo requerente.11. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115079 Nr: 4797-56.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID MAIKELLI TEIXEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS MENDES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, determino que parte autora emende a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, fazendo constar qual o rito pretende imprimir ao pedido 

inicial, com nova planilha de cálculo, se necessário, não obstante, eventual 

ajuizamento de nova demanda para execução das parcelas porventura 

excluídas do presente feito, de acordo com o procedimento adotado, sob 

pena de indeferimento da inicial de cumprimento de sentença, nos termos 

dos artigos 321 c.c. 924, I, ambos do Código de Processo Civil.No mais, 

proceda-se com alteração da natureza da ação da capa dos autos para 

cumprimento de sentença.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137769 Nr: 3249-25.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDINA DE SOUZA ROSENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. 10. Sem custas, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade de justiça.11. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 
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os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136425 Nr: 2418-74.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em que pese o pedido de fl. 32, o prazo já decorreu há muito. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente cópia integral do indeferimento administrativo, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101466 Nr: 2563-38.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA BENEDITA GOUVEIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103481 Nr: 3768-05.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLINA PIRES ROMÃO DE SENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117337 Nr: 6202-30.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANE DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 114354 Nr: 4360-15.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO UBIRAJARA PEREIRA, FRANCISCO 

CELSO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20977/O

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que decorreu o prazo sem apresentação de memoriais e 

tendo presente o disposto no art. 265 do CPP, reitere-se a intimação à 

Defesa constituída do réu Francisco Celso Pereira (Thiago Leite dos Anjos 

– OAB/MT 20.977/O) para que apresente memoriais no prazo 

improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de nova inércia, a multa vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.

Persistindo a inércia, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se o acusado 

prejudicado para constituição de novo patrono, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inerte também o acusado, abra-se vista dos autos à DPE para apresentar 

memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias, em favor do acusado João 

Ubirajara Pereira e Francisco Celso Pereira.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142150 Nr: 6197-37.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ESTIV CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marinalva Ramos Rodrigues 

- OAB:12462

 Autos: 6197-37.2018.811.0008 - Código: 142150.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 27 de novembro 

de 2018, às 13h15.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 03 de setembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142275 Nr: 6259-77.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1º. SGT/PM AGNALDO LEAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M.GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 Autos: 6259-77.2018.811.0008 - Código: 142275.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 28 de novembro 

de 2018, às 13h15.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 03 de setembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142213 Nr: 6227-72.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA - ARENAPOLIS MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRICILLA SQUINELLO 

NOGUEIRA - OAB:11132/MT

 Autos: 6227-72.2018.811.0008 - Código: 142213.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 12 de novembro 

de 2018, às 13 horas.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 03 de setembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123817 Nr: 3116-17.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS TARGINO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599 OAB/MT

 Autos: 3116-17.2017.811.0008 - Código: 123817.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu ELIAS TARGINO DA SILVA JUNIOR alegado 

preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

23 de outubro de 2018 às 15h50, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 18/dezembro/2017.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-83.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA BRAGIAO NODARI (REQUERENTE)

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 14902823 ” Pois bem, em consequência, pelo 

exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 

925, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Deixo de determinar a 

intimação da parte contraria, nos termos do Provimento nº 68/CNJ, tendo 

em vista a manifestação expressa pela executada, de que não se opõe ao 

levantamento dos valores em favor da exequente.Expeça-se o alvará, em 

favor da exequente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Bem como para 

tomar conhecimento da expedição do alvará “.. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-61.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JEMIMA CASSEMIRA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 6 de setembro de 2018. Senhor(a) JEMINA 

CASSEMIRA CORREA, Rua Getúlio Vargas, Nº 627-E, Jardim Ouro Verde II 

- Nova Olimpia. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 25/09/2018 Hora: 14:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000135-61.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.179,90; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JEMIMA CASSEMIRA CORREA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000397-11.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE VIEIRA SANTANA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15222177. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o comprovante de endereço no nome próprio ou comprove 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-13.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GESICA BANDEIRA LIMA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 6 de setembro de 2018. Senhor(a) GESICA 

BANDEIRA LIMA, Rua Minas Gerais nº 20, Bairro Centro, Barra do 

Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 25/09/2018 Hora: 14:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000177-13.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GESICA BANDEIRA LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500375-15.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-69.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE SARAIVA RANGEL (REQUERENTE)

CHRISTIAN JORGE PAES DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15234220. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, e considerando a manifestação das partes 

Reclamantes sobre a impossibilidade de estarem presentes na audiência 

designada para o dia 10/09/2018, às 13h00min. (ID do documento: 

15150129), impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

Redesignar Audiência de Conciliação para o dia 25 de setembro de 2018, 

às 15:00 horas (MT)". O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 

25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-69.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE SARAIVA RANGEL (REQUERENTE)

CHRISTIAN JORGE PAES DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMADA do Ato Ordinatório ID do documento 15234220. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, e considerando a manifestação das partes 

Reclamantes sobre a impossibilidade de estarem presentes na audiência 

designada para o dia 10/09/2018, às 13h00min. (ID do documento: 

15150129), impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

Redesignar Audiência de Conciliação para o dia 25 de setembro de 2018, 

às 15:00 horas (MT)". O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 

25847.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-61.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JEMIMA CASSEMIRA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Ao Representante Legal de: BANCO BRADESCO S/A, Rua 

Barão de Melgaço, 3475 - Centro Norte – Cuiabá/MT, 78005 - 908 - Centro 

Norte - Cuiabá - Mato Grosso. Dados do processo: Processo: 

1000135-61.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.179,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JEMIMA CASSEMIRA CORREA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 25/09/2018 Hora: 14:00 (MT) no endereço ao 
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final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Barra do Bugres - MT, 6 de 

setembro de 2018 Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ - TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86464 Nr: 4791-20.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR JOSE CAMILOTI, JENETE BRIZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

“b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito.10.Por fim, MANTENHO a constrição 

de eventuais garantias existentes nos autos até a quitação integral do 

débito, salvo disposição diversa no termo de acordo.11.Custas e 

honorários na forma pactuada no acordo homologado.12.Após, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos.13.P. I.C.14.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85939 Nr: 4369-45.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON ROBERTO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução Fiscal na qual se objetiva a satisfação de crédito 

de natureza tributária.

2. Informa a parte exequente a quitação dos débitos executados na 

demanda, dessa forma, pugna pela extinção da presente ação.

 3. É o relatório.

4. Decido.

5. Com o pagamento do valor reclamado, o requerido cumpriu com o 

disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, resultando assim 

por satisfeito o objeto pedido, pelo que, impõe-se a extinção do processo.

6. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se com julgamento de mérito.

7. Proceda-se a eventual devolução de carta precatória, se existente, bem 

como a baixa de penhora, que, porventura, ainda remanescer nos autos.

8. DEFIRO desde já o levantamento de valores depositados judicialmente a 

título de quitação do débito exequendo em favor do exequente.

9. Havendo necessidade de desentranhamento de documentos, defiro já 

sua extração dos autos, com a respectiva substituição pelas cópias 

correlatas, certificando-se para tanto o necessário.

10. Sem custas e honorários.

11. P. I.C.

12. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 176 Nr: 58-07.1999.811.0050

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR MASANOBU UTIDA, IVONE TITOCE UTIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE QUITES, NADIMI SALIM QUITES, 

WAGNER APARECIDO CLEMENTE, YOUSSEF NASSIM KATRI, CAMILLE 

KATRI, PAULINI KATRI, REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA, CLIBAS 

CLEMENTI, NELSON GOMES BENTO, LUCIANA ALVES KOTAIT CLEMENTI, 

MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX NOBUYOSHI UTIDA - 

OAB:11435, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN 

DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:8617/MT

 Código nº 176

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Cuida-se de interdito proibitório ajuizado por Junior Masanobu Utida em 

face de Carlos José Quites e outros todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

2. Observa-se que o feito tramita desde o ano de 1999, todavia, o pleito 

apresentado às f. 1.486/1.487 resta inconteste acerca da existência de 

processo sob o nº 96.0002637-8, 1ª Vara da Justiça Federal do Estado de 

Mato Grosso cujo prosseguimento deste feito depende do desfecho dos 

autos mencionados.

3. Ademais, não é demasia registrar que o art. 10 do CPC estabelece que 

o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício.

4. Assim, considerando a inexistência de intimação das partes acerca dos 

novos documentos juntados aos autos, bem como a complexidade da 

causa, CANCELO a audiência retro designada e, via de consequência, nos 

termos do art. 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 

cinco dias, se manifestem acerca do pleito de f. 1.486/1.541. Em apenso 

ao processo sob código n° 177.

5. Com o decurso do prazo, certifique e, em seguida, tornem os autos 

conclusos para deliberação.

6. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer por se tratar de 

processo incluso na Meta 02 CNJ.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 177 Nr: 59-89.1999.811.0050

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS JOSÉ QUITES, NADIMI SALIM 

QUITES, JOÃO DUVA, CAMILE KATRI, PAULINE KATRI, MARIA SILVIA 

CARDOSO DUVA, REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA, STELLA KATRI 

FIDELHOLC, MILTON FIDELHOLC, NISSIM KATRI, REBECA EVA CHAIO DE 

KATRI, JACK KATRI, RENATA LEVITES KATRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR MASANOBU UTIDA, NEY HIDEKI 

UTIDA, SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA RIVALTA 

E SILVA, NILO TOZZO, CLEMENTINA MARIA TOZZO, AUMIR FERMINO 

TOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ PELLOSO - 
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OAB:86.372/SP, CLEISE CLEMENTI - OAB:197.042/SP, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367, 

JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:11674-B, 

VANESSA PELEGRINI - OAB:10059 MT

 Código nº 177

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Cuida-se de ação demarcatória ajuizada por Carlos José Quites e 

outros em face de Junior Masanobu Utida e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

2. Observa-se que o feito tramita desde o ano de 1.999, todavia, o pleito 

apresentado às f. 1.486/1.487 resta inconteste acerca da existência de 

processo sob o nº 96.0002637-8, 1ª Vara da Justiça Federal do Estado de 

Mato Grosso cujo prosseguimento deste feito depende do desfecho dos 

autos mencionados.

3. Ademais, não é demasia registrar que o art. 10 do CPC estabelece que 

o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício.

4. Assim, considerando a inexistência de intimação das partes acerca dos 

novos documentos juntados aos autos, bem como a complexidade da 

causa, CANCELO a audiência retro designada e, via de consequência, nos 

termos do art. 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 

cinco dias, se manifestem acerca do pleito de f. 1.486/1.541.

5. Com o decurso do prazo, certifique e, em seguida, tornem os autos 

conclusos para deliberação.

6. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer por se tratar de 

processo incluso na Meta 02 CNJ.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT,05 de setembro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76239 Nr: 2932-03.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RECH TRANSPORTES E TURISMO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerida, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91317 Nr: 2603-20.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SOUZA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071 OB/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

 Audiência de Instrução

Dia 05 de setembro de 2018, às 16h23min.

Autos n°: 91317

PRESENTES: O Juiz de Direito, o membro do Ministério Público, a vítima e as 

testemunhas.

AUSENTES: O Advogado e o réu.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“VISTOS ETC... Considerando a não intimação do advogado do réu 

redesigno a presente audiência para o dia 13 de novembro de 2018, às 

13h30min. Intime-se o advogado do réu, via DJE. Intime-se o réu, via carta 

precatória. Requisite-se. Intime-se. Saem os presentes devidamente 

intimados. Expeça-se o necessário, cumpra-se a CNGC.” NADA MAIS, 

encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

Lais Liane Resende

Promotora de Justiça

Cristiane de Oliveira Vieira

vítima

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62367 Nr: 328-40.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS DECAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução Fiscal na qual se objetiva a satisfação de crédito 

de natureza tributária.

2. Informa a parte exequente a quitação dos débitos executados na 

demanda, dessa forma, pugna pela extinção da presente ação.

 3. É o relatório.

4. Decido.

5. Com o pagamento do valor reclamado, o requerido cumpriu com o 

disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, resultando assim 

por satisfeito o objeto pedido, pelo que, impõe-se a extinção do processo.

6. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se com julgamento de mérito.

7. Proceda-se a eventual devolução de carta precatória, se existente, bem 

como a baixa de penhora, que, porventura, ainda remanescer nos autos.

8. DEFIRO desde já o levantamento de valores depositados judicialmente a 

título de quitação do débito exequendo em favor do exequente.

9. Havendo necessidade de desentranhamento de documentos, defiro já 

sua extração dos autos, com a respectiva substituição pelas cópias 

correlatas, certificando-se para tanto o necessário.

10. Sem custas e honorários.

11. P. I.C.

12. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69009 Nr: 2581-64.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANDRE TAVARES UREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução Fiscal na qual se objetiva a satisfação de crédito 

de natureza tributária.

2. Informa a parte exequente a quitação dos débitos executados na 

demanda, dessa forma, pugna pela extinção da presente ação.
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 3. É o relatório.

4. Decido.

5. Com o pagamento do valor reclamado, o requerido cumpriu com o 

disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, resultando assim 

por satisfeito o objeto pedido, pelo que, impõe-se a extinção do processo.

6. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se com julgamento de mérito.

7. Proceda-se a eventual devolução de carta precatória, se existente, bem 

como a baixa de penhora, que, porventura, ainda remanescer nos autos.

8. DEFIRO desde já o levantamento de valores depositados judicialmente a 

título de quitação do débito exequendo em favor do exequente.

9. Havendo necessidade de desentranhamento de documentos, defiro já 

sua extração dos autos, com a respectiva substituição pelas cópias 

correlatas, certificando-se para tanto o necessário.

10. Sem custas e honorários.

11. P. I.C.

12. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75134 Nr: 2252-18.2015.811.0050

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDB, RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo e o requerido devidamente 

citado, não contestou a presente ação. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81871 Nr: 1867-36.2016.811.0050

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CHAPECÓ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE QUITES, NADIMI SALIM QUITES, 

YOUSSEF NASSIM KATRI, JOÃO DUVA, CAMILE KATRI, PAULINE KATRI, 

MARIA SILVIA CARDOSO DUVA, MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO 

DUVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRÉ RAUBER - 

OAB:17.870/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367, 

JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOSÉ PELLOSO - 

OAB:86.372/SP, CLEISE CLEMENTI - OAB:197.042/SP, JOSÉ CARLOS 

DE SOUZA PIRES - OAB:8617/MT

 Código nº 81871

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Cuida-se de embargos de terceiro ajuizado por Agropecuária Chapecó 

LTDA em face de Carlos José Quites e outros todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

2. Observa-se que o feito tramita desde o ano de 2016, todavia, o pleito 

apresentado às f. 1.486/1.487 resta inconteste acerca da existência de 

processo sob o nº 96.0002637-8, 1ª Vara da Justiça Federal do Estado de 

Mato Grosso cujo prosseguimento deste feito depende do desfecho dos 

autos mencionados.

3. Ademais, não é demasia registrar que o art. 10 do CPC estabelece que 

o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício.

4. Assim, considerando a inexistência de intimação das partes acerca dos 

novos documentos juntados aos autos, bem como a complexidade da 

causa, CANCELO a audiência retro designada e, via de consequência, nos 

termos do art. 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 

cinco dias, se manifestem acerca do pleito de f. 1.486/1.541. Em apenso 

ao processo sob código n° 177.

5. Com o decurso do prazo, certifique e, em seguida, tornem os autos 

conclusos para deliberação.

6. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer por se tratar de 

processo incluso na Meta 02 CNJ.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100708 Nr: 2369-04.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO pedido de fl. 21.

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90017 Nr: 1794-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALNER ROGÉRIO MACHADO DOS SANTOS, 

ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12.462 MT

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 30 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): ORDINARIA 

DESIGNADA PARA O DIA 28/09/2018 ÀS 08h00min.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 29 de agosto de 2018

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75747 Nr: 2598-66.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA ZAMBIASSI PIAZENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995/MT, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de ação proposta pela parte requerente contra a parte requerida 

acima nomeados.

Conforme petição retrojuntada a parte autora postula a extinção do 

presente feito, desistindo da ação.

É o relatório.

Decido.

Não vislumbrando qualquer interesse no óbice à extinção, HOMOLOGO a 
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desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Sem arbitramento de honorários, visto não haver sucumbência.

Transitada em julgado, arquive-se.

P.R.I.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65102 Nr: 3141-40.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 18.Ante o exposto, reconheço a prescrição retroativa da pretensão 

punitiva do Estado por antecipação e, por conseguinte, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, com relação 

ao crime previsto nos artigos 129, § 9º, do CP, cumulado com art. 109, 

inciso V, do referido diploma material. 19.Quanto a multa processual 

aplicada às fls. 107 em razão da inércia do Advogado constituído pelo réu, 

não restou justificado adequadamente a não apresentação das alegações 

finais pelo Procurador, o qual foi intimado para a prática do ato processual 

em duas oportunidades (13.05.2016 e 22.07.2017 – fls. 103 e 105), ao 

passo que os documentos apresentados de que o genitor estava com 

câncer não é contemporâneo à época das intimações. 20.P. 

I.C.21.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Campo Novo do 

Parecis/MT, 5 de setembro de 2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68526 Nr: 2244-75.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENILDE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUVENILDE MIRANDA, Cpf: 04554321126, 

Rg: 17923603, Filiação: Terezinha da Costa e Vanderlino Quintino de 

Miranda, data de nascimento: 08/05/1983, brasileiro(a), natural de 

Guaraniaçu-PR, convivente, doméstica, Telefone (65) 9692-7448. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: " No dia 15 de junho de 2014, por volta das 09:00min, na 

Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis-MT, JUVENILDE MIRANDA 

deu causa à instauração de investigação policial contra Valdir Levandoski, 

imputando-lhe o crime de ameaça que o sabe inocente "

Despacho: Autos nº 2244-75.2014.811.0050 (Código 68526)Autor: 

Ministério PúblicoRéu: Juvenilde MirandaVistos.Compulsando os autos com 

a devida diligência, observo que todas as cautelas foram tomadas no 

intuito de localizar o(a) ré(u) e, por consequência, promover sua citação 

pessoal, inclusive por hora certa.No entanto, todas as tentativas restaram 

infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra em lugar incerto, 

razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o 

requerimento formulado pelo Ministério Público.Proceda-se à citação via 

edital do(a) acusado(a), nos termos do art. 363, §1º, do Código de 

Processo Penal.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado 

na Cadeia Pública local, bem como expeça-se ofício à Superintendência de 

Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de 

possível segregação do denunciado, servindo a presente como ofício.SE 

O DENUNCIADO ATENDER AO CHAMADO JUDICIAL, certifique a juntada 

da resposta à acusação e retornem os autos conclusos para 

deliberação.SE O DENUNCIADO, CITADO POR EDITAL, NÃO ATENDER AO 

CHAMAMENTO JUDICIAL e nem mesmo constitui advogado, se impõe a 

aplicação do previsto no art. 366 do CPP.Assim, com base em referido 

dispositivo legal, determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional, desmembrando o feito em relação ao réu mencionado. Em 

seguida, desmembrado o feito, comunique ao distribuidor conforme 

determina a CNGC.Após, arquive-se provisoriamente o presente feito, 

dando-se baixa no relatório.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 27 de novembro de 

2.017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mayra Coradi Braga, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 22 de agosto de 2018

Djuliani Fernando Ceccato Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3250 Nr: 785-29.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, CAROLINA 

VITORIA DE CASTRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 Código nº 3250

DESPACHO

Vistos, etc.

1. DEFIRO o pedido de fl.215.

2. Expeça-se o necessário, intimando-se as partes para manifestação 

acerca do laudo.

3. Em seguida, INTIME-SE o exequente por seu patrono para, no prazo de 

05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento 

da ação.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC.

5. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

6. Após, façam os autos conclusos.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72798 Nr: 838-82.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE OLIVEIRA ROSA TRANSPORTES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCO SEGURITÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE LIMA 

ROCCO JUNIOR - OAB:217.683/SP, OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR 

- OAB:213.769/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ATALA CASTILHO 

- OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B, LUIS 

HENRIQUE SOARES DA SILVA - OAB:OAB/SP 156.997, VANESSA PINTO 

TECEDOR - OAB:OAB/SP 254142

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls. 199/203, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 21763 Nr: 2050-56.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS 

LTDA-ME, JOSE CARLOS ACCO, LIBERACI RAMOS PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Execução Fiscal na qual se objetiva a satisfação de crédito 

de natureza tributária.

2. Informa a parte exequente a quitação dos débitos executados na 

demanda, dessa forma, pugna pela extinção da presente ação.

 3. É o relatório.

4. Decido.

5. Com o pagamento do valor reclamado, o requerido cumpriu com o 

disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, resultando assim 

por satisfeito o objeto pedido, pelo que, impõe-se a extinção do processo.

6. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se com julgamento de mérito.

7. Proceda-se a eventual devolução de carta precatória, se existente, bem 

como a baixa de penhora, que, porventura, ainda remanescer nos autos.

8. DEFIRO desde já o levantamento de valores depositados judicialmente a 

título de quitação do débito exequendo em favor do exequente.

9. Havendo necessidade de desentranhamento de documentos, defiro já 

sua extração dos autos, com a respectiva substituição pelas cópias 

correlatas, certificando-se para tanto o necessário.

10. Sem custas e honorários.

11. P. I.C.

12. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85420 Nr: 4008-28.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR CARRADORE DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução Fiscal na qual se objetiva a satisfação de crédito 

de natureza tributária.

2. Informa a parte exequente a quitação dos débitos executados na 

demanda, dessa forma, pugna pela extinção da presente ação.

 3. É o relatório.

4. Decido.

5. Com o pagamento do valor reclamado, o requerido cumpriu com o 

disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, resultando assim 

por satisfeito o objeto pedido, pelo que, impõe-se a extinção do processo.

6. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se com julgamento de mérito.

7. Proceda-se a eventual devolução de carta precatória, se existente, bem 

como a baixa de penhora, que, porventura, ainda remanescer nos autos.

8. DEFIRO desde já o levantamento de valores depositados judicialmente a 

título de quitação do débito exequendo em favor do exequente.

9. Havendo necessidade de desentranhamento de documentos, defiro já 

sua extração dos autos, com a respectiva substituição pelas cópias 

correlatas, certificando-se para tanto o necessário.

10. Sem custas e honorários.

11. P. I.C.

12. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85551 Nr: 4101-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): *ALLISON RAFAEL PRILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução Fiscal na qual se objetiva a satisfação de crédito 

de natureza tributária.

2. Informa a parte exequente a quitação dos débitos executados na 

demanda, dessa forma, pugna pela extinção da presente ação.

 3. É o relatório.

4. Decido.

5. Com o pagamento do valor reclamado, o requerido cumpriu com o 

disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, resultando assim 

por satisfeito o objeto pedido, pelo que, impõe-se a extinção do processo.

6. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se com julgamento de mérito.

7. Proceda-se a eventual devolução de carta precatória, se existente, bem 

como a baixa de penhora, que, porventura, ainda remanescer nos autos.

8. DEFIRO desde já o levantamento de valores depositados judicialmente a 

título de quitação do débito exequendo em favor do exequente.

9. Havendo necessidade de desentranhamento de documentos, defiro já 

sua extração dos autos, com a respectiva substituição pelas cópias 

correlatas, certificando-se para tanto o necessário.

10. Sem custas e honorários.

11. P. I.C.

12. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40684 Nr: 935-87.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução Fiscal na qual se objetiva a satisfação de crédito 

de natureza tributária.

2. Informa a parte exequente a quitação dos débitos executados na 

demanda, dessa forma, pugna pela extinção da presente ação.

 3. É o relatório.

4. Decido.

5. Com o pagamento do valor reclamado, o requerido cumpriu com o 

disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, resultando assim 

por satisfeito o objeto pedido, pelo que, impõe-se a extinção do processo.

6. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se com julgamento de mérito.

7. Proceda-se a eventual devolução de carta precatória, se existente, bem 

como a baixa de penhora, que, porventura, ainda remanescer nos autos.

8. DEFIRO desde já o levantamento de valores depositados judicialmente a 

título de quitação do débito exequendo em favor do exequente.

9. Havendo necessidade de desentranhamento de documentos, defiro já 

sua extração dos autos, com a respectiva substituição pelas cópias 

correlatas, certificando-se para tanto o necessário.

10. Sem custas e honorários.

11. P. I.C.

12. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85568 Nr: 4118-27.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMAR DO SOUZA BARBOSA, MARILEIA 

STENK BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução Fiscal na qual se objetiva a satisfação de crédito 
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de natureza tributária.

2. Informa a parte exequente a quitação dos débitos executados na 

demanda, dessa forma, pugna pela extinção da presente ação.

 3. É o relatório.

4. Decido.

5. Com o pagamento do valor reclamado, o requerido cumpriu com o 

disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, resultando assim 

por satisfeito o objeto pedido, pelo que, impõe-se a extinção do processo.

6. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se com julgamento de mérito.

7. Proceda-se a eventual devolução de carta precatória, se existente, bem 

como a baixa de penhora, que, porventura, ainda remanescer nos autos.

8. DEFIRO desde já o levantamento de valores depositados judicialmente a 

título de quitação do débito exequendo em favor do exequente.

9. Havendo necessidade de desentranhamento de documentos, defiro já 

sua extração dos autos, com a respectiva substituição pelas cópias 

correlatas, certificando-se para tanto o necessário.

10. Sem custas e honorários.

11. P. I.C.

12. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86875 Nr: 87-27.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI PRUSSAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - OAB:24.318/MT

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21/11/2018, às 

14h00min (horário de Cuiabá/MT).3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única 

vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 

1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) 

mediante mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência 

das situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e 

seguintes ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental 

deste processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) 

acusado(a/s) previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo 

CPP.4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe 

de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. 

Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 

7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90900 Nr: 2360-76.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR TEODORO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY MARTINS GUILHERME - 

OAB:21.985-A/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84615 Nr: 3552-78.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMAR COSTA ERRESTORFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCIUS ODILON BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82153 Nr: 2024-09.2016.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINÍCIUS ODILON BERTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMAR COSTA ERRESTORFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PRÜFER MOUSQUER - 

OAB:87.179/RS, Luiz Gustavo Rebelato Mousquer - OAB:90.294/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92037 Nr: 2999-94.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SEITZ LTDA - ME, ROBERTO 

SEITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA 

- OAB:21.473-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.
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2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81206 Nr: 1472-44.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLE VELK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOX CONTAINER MONTADORA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Beling Xaubet - 

OAB:102.864, João Carlos Dau Filho - OAB:67.983.

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79888 Nr: 712-95.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR ZORZI, ELIANE MASSAROLI ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROVIAS DE MÉXICO S/A, B2W VIAGENS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66171 Nr: 267-48.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVAN DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR MUNARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7.286/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37870 Nr: 1224-54.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONY ERICSON MOBILE COMMUNICATIONS 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

- OAB:131.600-SP

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87123 Nr: 239-75.2017.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA VIANA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR NEDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72752 Nr: 815-39.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR NEDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VIANA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81315 Nr: 1534-84.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RICARDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CÉSAR GOMES 

VIEIRA - OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 (...), a perícia médica realizada no recuperando foi inconteste ao concluir 

que o periciando pode ser tratado dentro de uma cadeia pública ou 

qualquer outro ambiente com restrição de liberdade, porém a efetividade 

do tratamento depende do uso correto da medicação e de uma 

alimentação adequada (f. 359).Nesse contexto, inexistem nos autos 

quaisquer outras informações de novos quadros de problemas de saúdes 

acometidos pelo recuperando que não foram prontamente atendidos pela 

equipe médica que atende os presos da Cadeia Pública desta comarca, 

bem como qualquer comprovação de que este não possui acesso à 

alimentação saudável e/ou medicação correta para as patologias que o 

acomete dentro do estabelecimento prisional em que se encontra 

recolhido.Outrossim, não é demasia frisar que os autos permanecem em 

cartório aguardando a data prevista para o próximo benefício, qual seja, 
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04 de abril de 2.019, ocasião em que será requisitado atestado de 

comportamento carcerário do recuperando para análise de eventual 

progressão de regime.É o que competia informar.Colocando-me à Vossa 

disposição para tantas quantas informações se fizerem necessárias, 

apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.Cláudia 

Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82842 Nr: 2430-30.2016.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMAS ANDRZEJEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183/MT, Tairo Domingos Dartora - OAB:16.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 -A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte AUTORA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63742 Nr: 1764-34.2013.811.0050

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PROD. 

AGR. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FÁTIMA RAMOS - 

OAB:6.938/MT, JOSÉ ANTONIO DE MELO - OAB:8.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JULIANI AGUIRRA - 

OAB:OAB/SP 250.407

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23700 Nr: 350-11.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FARELADOS LTDA, MILTON RODOLFO JOST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, WILSON TERUO KOBAYASHI - OAB:2558-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO COLOMBO RIBAS 

- OAB:35691, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA - OAB:11.149 MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petiçao, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64497 Nr: 2524-80.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PROD. 

AGR. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FÁTIMA RAMOS - 

OAB:6.938/MT, JOSÉ ANTONIO DE MELO - OAB:8.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JULIANI AGUIRRA - 

OAB:OAB/SP 250.407

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37484 Nr: 837-39.2011.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 4ª VARA CÍVEL DE DOURADOS/MS, PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO JORGE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8.270 OAB/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:6611, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MARTINS DA SILVA 

- OAB:8.707/MS, LUIZ GUILHERME MELKE - OAB:12901

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 26270 Nr: 2904-16.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS 

LTDA., JONAS DE MELLO DANTAS, VILMAR RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDI FIGUEREDO BRIDI - OAB:, 

LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2.619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:3.056/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor dos documentos, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 11814 Nr: 1931-03.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVISA - COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E REPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KATHERINE DE 

BRITTO CORREA - OAB:10.797, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443, CARLOS HENRIQUE ALVES FERREIRA MARTINS - 

OAB:11368, CARLOS TAKASE - OAB:11.640, CLEBER JR. STIEGEMEIER 
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- OAB:12.198-B, DIOGO COSTA ALCARAZ - OAB:7.373, HERMEDES 

PEREIRA PERES - OAB:12065, JOSE DIAS DE OLIVEIRA CAMPOS NETO 

- OAB:9.128-E, KARINA MARTINS - OAB:8498, MAISA MARQUES 

PELETT - OAB:11889, MARCELO MARTINS DE ALMEIDA SILVA - 

OAB:246.170, MARIELLY DIVINA DO ESPIRITO SANTO - OAB:10.795, 

MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, RENATA 

PEREIRA PIMENTEL - OAB:10.504, TARGUS RIGON WESKA - OAB:7.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31560 Nr: 1611-40.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DA ROCHA, MARCIA REGINA 

GONÇALVES DA ROCHA, JAURI DA ROCHA, ELIANE MOSCON DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62398 Nr: 360-45.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA, IZOLDE 

DE FÁTIMA COUTINHO CORREA, UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA 

JUNIOR, JOSÉ DORIVAL SALARO, ANTONIO CELIO GIACON, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS GIACON, LUIZ SÉRGIO GIACON, SONIA MARIA 

GIACON SALARO, SEBASTIÃO EUGÊNIO GIACON, SORAYA GUERRA 

GIACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 8674 Nr: 1851-73.2002.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 78934 Nr: 206-22.2016.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA ZANARDO DONATO, MARIA LUIZA 

ZANARDO DIAZ, SÉRGIO SIMÃO ZANARDO, MARLENE ZANARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, SAMIR BECHARA, ANIZ BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Del Grossi - 

OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12.529-A/MT, NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575/MS, 

SÉRGIO SILVA MURITIBA - OAB:8423/MS

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 206-22.2016.811.0050 Cód.78934

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA ZANARDO DONATO e MARIA LUIZA 

ZANARDO DIAZ e SÉRGIO SIMÃO ZANARDO e MARLENE ZANARDO

PARTE RÉ: ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID BECHARA e 

SAMIR BECHARA e ANIZ BECHARA e EMIR BECHARA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/02/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 209.100,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: MARIA ANTONIETA ZANARDO DONATO, brasileira, 

divorciada, advogada, portadora da CI RG n. 6.326.689-1-SSP/SP e 

inscrita no CPF/MF n. 031.711.818-86, residente e domiciliada na Rua José 

do Passo Bruques, 75, Apto. 71, Vila Alpina, na cidade e comarca de São 

Paulo (SP), CEP: 03.227-130; MARIA LUIZA ZANARDO DIAZ, brasileira, 

gerente administrativa, casada sob regime de separação parcial de bens 

com o Sr. José Júlio Diz Cabricano, portadora da CI RG n. 

7.861.406-5-SSP/SP e inscrita no CPF/MF n. 072.641.428-09, residente e 

domiciliada na Rua Vicente Galafassi, 163, na cidade e comarca de São 

Bernardo do Campo (SP), CEP: 09.770-480; SÉRGIO SIMÃO ZANARDO, 

brasileiro, economista, casado sob regime de separação parcial de bens 

com a Sra. Marinês Gava Zanardo, portador da CI RG n. 

7.499.622-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 944.635.738-15, 

residente e domiciliado na Rua Wilson Roberto Solinski, 545, casa 13-B, na 

cidade e comarca de Valinhos (SP), CEP: 13.272-480 e MARLENE 
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ZANARDO, brasileira, divorciada, substituta da Oficiala, portadora da CI 

RG n. 18.590.250-9-SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob n. 178.489.318-89, 

residente e domiciliada na Av. Dr. Maurício Cardoso, 1601, Apto. 1902, 

Bairro Hamburgo Velho, na cidade e comarca de Novo Hamburgo (RS), 

através de seu procurador judicial, adiante assinado, regularmente inscrito 

na OAB/MT sob n. 8294-B, com escritório profissional na Rua Frederico 

Korndorfer, 79, Jardim dos Estados, na cidade e comarca de Campo 

Grande (MS), onde recebe as intimações e notificações que se fizerem 

necessárias, vem, com o devido respeito e merecido acatamento à 

presença de Vossa Excelência para propor: AÇÃO DE USUCAPIÃO Em 

face de: ESPÓLIO DE FERES BECHARA e SUMAIA EID BECHARA, 

representado pelo Sr. Aniz Bechara, brasileiro, solteiro, empresário, 

inscrito no CPF n. 084.379.128-49 e portador da CI RG n. 

1.570.598-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Pintassilgo, 519, Apto. 

150, Moema, na cidade e comarca de São Paulo (SP); SAMIR BECHARA, 

brasileiro, solteiro, do comércio, inscrito no CPF n. 528.921.588-34 e 

portador da CI RG n. 8.077.269-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua 

Serafim Vallandro, 765, Apto. 124, centro, na cidade e comarca de Santa 

Maria (RS); ANIZ BECHARA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no 

CPF n. 084.379.128-49 e portador da CI RG n. 1.570.598-SSP/SP, 

residente e domiciliado na Rua Pintassilgo, 519, Apto. 150, Moema, na 

cidade e comarca de São Paulo (SP); e EMIR BECHARA, brasileiro, 

separado judicialmente, empresário, inscrito no CPF n. 352.239.798-34, 

residente e domiciliado na Rua Pintassilgo, 519, Apto. 150, Moema, na 

cidade e comarca de São Paulo (SP); pelos fatos e fundamentos que 

passa a aduzir: I – DOS FATOS Os Requerentes, na condição de 

sucessores do Sr. Zanardo Giosué, brasileiro, divorciado, falecido em 

data de 11/09/14, são legítimos possuidores de um imóvel rural 

denominado “Fazenda Lagoa das Flores III”, com área de 418,2091 

hectares, localizada neste município de Campo Novo do Parecis (MT), com 

as seguintes metragens, divisas e confrontações: O imóvel usucapiendo 

contém benfeitorias, conforme Laudo Técnico elaborado pelo técnico em 

agrimensura, Dr. Luiz da Silva – CREA/MT n. 6.699-TD/MT e tem área 

vizinha com a Fazenda Tucano III, de propriedade dos Srs. Alceu Elias 

Feldmann e Lívio José Andrighetti, bem como Fazenda Lagoa das Flores II, 

que está sob a posse dos próprios Requerentes. Os Requerentes e seus 

antecessores vem ocupando referida área rural como se fosse sua desde 

1978, cuja posse vem ocorrendo de forma mansa, pacífica e ininterrupta, 

sem qualquer oposição de quem quer que seja, conforme declarações e 

documentos em anexo. Cumpre ressaltar, ainda, que segundo as divisas e 

confrontações acima citadas, a posse recai sobre a matrícula n. 12.326, 

do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra (MT), registrado 

em nome dos Requeridos, em anexo. Referida gleba rural encontra-se na 

posse mansa e pacífica dos Requerentes há mais de 35 (trinta e cinco) 

anos, portanto, pelo tempo suficiente para gerar a prescrição aquisitiva. A 

posse também vem sendo exercida de modo ininterrupto, sem contestação 

ou oposição e com animus domini, ou seja, com natureza ad interdicta et 

ad usucapionem. A propriedade rural tornou-se racional e adequadamente 

aproveitada e explorada, conforme faz prova material fotográfico e 

imagens de satélite em anexo, sempre respeitando o meio ambiente e os 

recursos naturais, bem como atendendo aos direitos trabalhistas em 

relação aos seus empregados. Os sinais visíveis do poder de fato de que 

os Requerentes exercem sobre a referida propriedade, se caracteriza 

pelo fato de tratar-se de propriedade toda cercada e preparada para o 

cultivo de soja, milho e outras culturas, ou seja, a área em questão é 

totalmente produtiva e cumpre sua função social nos termos da Lei n. 

8.629/93, tudo conforme vasta documentação em anexo. O animus domini 

se evidencia pela mansidão e pacificidade, uma vez que as divisas dos 

Requerentes sempre foram respeitadas pelos vizinhos (conforme 

declarações de reconhecimento de limites em anexo), portanto, possuem o 

imóvel como seu o que se comprova pelo grande acervo de benfeitorias e 

o aproveitamento racional da área, demonstrado pela exteriorização do 

fato da posse capaz de gerar a prescrição aquisitiva. Cumpre ressaltar, 

ainda, que os Requeridos JAMAIS exerceram a posse sobre a área 

descrita na matrícula n. 12.326, sendo que a mesma sempre esteve sob a 

posse de terceiros. II – DO DIREITO A pretensão ora formulada encontra 

fundamento nas normas dos artigos 1.238 e seu parágrafo único, do 

Código Civil Brasileiro, combinado com o artigo 941, do Código de 

Processo Civil, que assim dispõem: “Art. 1.238. Aquele que, por quinze 

anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, 

adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 

requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título 

para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O 

prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor 

houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado 

obras ou serviços de caráter produtivo.” “Art. 941 - Compete a ação de 

usucapião ao possuidor para que se lhe declare, nos termos da lei, o 

domínio do imóvel ou a servidão predial.” “Art. 942 - O autor, expondo na 

petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, 

requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar 

incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o 

disposto no inciso IV do Art. 232.” No presente caso, todos os requisitos 

legais estão preenchidos, quais sejam: a) Jus possessionis, consistente 

na posse documentalmente comprovada; b) Lapsus temporis, a posse 

acima referida se prolonga de modo ininterrupto pelos Requerentes a 

longissimi temporis (mais de 35 anos); c) Animus domini, tal requisito se 

evidencia pela mansidão e pacificidade, uma vez que as divisas dos 

Requerentes sempre foram respeitadas pelos vizinhos (declarações em 

anexo), não tendo sofrido nenhuma contestação ou oposição; e d) 

Continuationes, ou seja, a continuidade está demonstrada pelo exercício 

da posse sem qualquer interrupção por parte de quem quer que seja 

durante o tempo suficiente para gerar a usucapião. Assim, estando 

presentes todos os requisitos legais, os Requerentes tem o direito a 

proteção judicial, para reconhecer que sua posse é ad usucapionem, 

exercida sobre o imóvel. III – DOS REQUERIMENTOS EX POSITIS, os 

Requerentes respeitosamente requerem se digne Vossa Excelência em: a) 

Determinar, ad cautelam, a expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis da comarca de Tangará da Serra (MT), para averbar junto à 

matrícula n.12.326 a existência da presente ação de usucapião, nos 

termos do artigo 167, I, 21, da Lei de Registros Públicos; b) Determinar a 

citação dos Requeridos e esposas (se casados forem) para, querendo, 

dentro do prazo legal, apresentarem contestação, sob pena de revelia e 

confissão quanto à matéria de fato; c) Determinar a citação dos 

confinantes: ? Alceu Elias Feldmann, brasileiro, casado, engenheiro 

agrônomo, portador da CI RG n. 5.014.089.725-SSP/RS e inscrito no CPF n. 

019.899.109-63 e sua mulher Ana Aparecida de Almeida Feldmann, 

brasileira, casada, empresária, portadora da CI RG n. 5.029.938-4-SSP/PR 

e inscrita no CPF n. 652.849.509-25, residentes e domiciliados na Rua Dep. 

Heitor Alencar Furtado, 1700, Apto. 16, Bairro Mossunguê, na cidade e 

comarca de Curitiba (PR), ocupantes da Fazenda Tucano III; e ? Lívio José 

Andrighetti, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da CI RG n. 

988.030-SSP/MS e inscrito no CPF n. 142.821.510-72 e sua mulher Clélia 

Viero Andrighetti, brasileira, casada, do lar, portadora da CI RG n. 

061.585-SSP/MT e inscrita no CPF n. 124.502.000-53, residentes e 

domiciliados na Rua Antônio de Oliveira Lima, 247, Bairro Itanhangá Park, 

na cidade e comarca de Campo Grande (MS), ocupantes da Fazenda 

Tucano III. d) Determinar a citação, por edital, dos terceiros e possíveis 

interessados, nos termos do artigo 942, do Estatuto Processual Civil; e) 

Requerem a intimação dos representantes da Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, nos termos do artigo 943, do Código de Processo 

Civil; f) Requerem, ainda, a intimação do Ilustre Representante do Ministério 

Público Estadual, para atuar como custus legis; g) Seja, ao final, julgado 

totalmente PROCEDENTE o pedido, para o fim de declarar a aquisição do 

domínio pela prescrição aquisitiva do imóvel alhures descrito, servindo a 

sentença de título para registro de imóveis e devidas averbações, bem 

como condenar os Requeridos ao pagamento das custas processuais, 

honorários advocatícios e demais cominações a que derem causa; h) 

Após trânsito em julgado, determinar a intimação do INCRA/MT e 

INTERMAT, com cópia da sentença, mapa e memorial descritivo, para 

cumprimento do contido no art. 3º, do Decreto n. 4.449/2002; e i) 

Pretendem provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, em especial, depoimento pessoal dos Requeridos, sob pena de 

confissão, testemunhal, documental, pericial e outras demais que ao 

interesse da causa possam convir. Dá-se a causa o valor de R$ 

209.100,00 (duzentos e nove mil e cem reais), para efeitos fiscais e 

processuais.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: “Inicia-se a descrição deste 

perímetro no vértice AU1-M-1036, de coordenadas Longitude: 

-57°31'35.448" e Latitude -13°33'23.756"; situado em comum com terras da 

Fazenda Tucano III; deste, segue confrontando com a Fazenda Tucano III, 

Não Matriculado - Posse, Código INCRA: Não Cadastrado, em posse de 

Alceu Elias Feldmann e Lívio José Andrighetti, com os seguintes azimutes 

e distâncias: 101°02' e 1.053,48 m até o vértice AU1-M-1037, Longitude: 
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-57°31'01.061" e Latitude -13°33'30.325"; 101°09' e 1.003,72 m até o 

vértice AU1-M-3984, Longitude: -57°30'28.311" e Latitude -13°33'36.647"; 

101°10' e 20,93 m até o vértice AU1-M-3983, Longitude: -57°30'27.628" e 

Latitude -13°33'36.779"; 101°11' e 1.510,70 m até o vértice AU1-M-3982, 

Longitude: -57°29'38.339" e Latitude -13°33'46.312"; situado em comum 

com terras da Fazenda Tucano III e terras da Fazenda Lagoa das Flores II; 

deste, segue confrontando com a Fazenda Lagoa das Flores II, Não 

Matriculado - Posse, Código INCRA: Não Cadastrado, em posse de Sergio 

Simão Zanardo, Maria Antonieta Zanardo Donato, Maria Luiza Zanardo 

Diaz e Marlene Zanardo, com o seguinte azimute e distância: 257°19' e 

4.873,32 m até o vértice AU1-M-3985, Longitude: -57°32'16.473" e Latitude 

-13°34'21.095"; situado em comum com terras da Fazenda Lagoa das 

Flores II e terras da Fazenda Tucano III; deste, segue confrontando com a 

Fazenda Tucano III, Não Matriculado - Posse, Código INCRA: Não 

Cadastrado, em posse de Alceu Elias Feldmann e Lívio José Andrighetti, 

com os seguintes azimutes e distâncias: 01°55' e 688,32 m até o vértice 

AU1-M-1025, Longitude: -57°32'15.701" e Latitude -13°33'58.712"; 34°05' e 

178,95 m até o vértice AU1-M-1024, Longitude: -57°32'12.365" e Latitude 

-13°33'53.890"; 14°39' e 497,10 m até o vértice AU1-M-1035, Longitude: 

-57°32'08.182" e Latitude -13°33'38.242"; 65°39' e 1.080,26 m até o vértice 

AU1-M-1036, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 

coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 

Geodésico Brasileiro tendo como datum o SIRGAS2000. A área foi obtida 

pelas coordenadas cartesinas locais referenciada ao Sistema Geodésico 

Local (SGL-SIGEF). Todos os azimutes foram calculados pela fórmula do 

Problema Geodésico Inverso (Puissant). Perímetro e Distâncias foram 

calculados pelas coordenadas cartesianas geocentricas.”

DESPACHO: Autos nº. 206-22.2016.811.0050 (78934) Ação de Usucapião 

Vistos. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Maria Antonieta 

Zanardo Donato e Outros em desfavor do Espólio de Feres Bechara e 

outros. A petição inicial foi proposta às fls. 04/13 com a juntada de 

documentos fls. 14/188 Requerendo ainda que seja averbada na matrícula 

do imóvel em litígio a existência da presente demanda, para fins de 

resguardar os interesses dos autores bem como dar ciência a terceiros 

da existência deste processo. Decisões manifestando acerca da 

suspeição das magistradas, determinando a remessa dos autos ao juízo 

substituto (fls. 191/195). É o breve relato. DECIDO Inicialmente, antes da 

análise do pedido liminar, deve-se consignar que o feito passa a tramitar 

conforme disposto no artigo 318 do Novo Código de Processo Civil, Lei nº 

13.105/2015. Já no que concerne ao pedido liminar para que seja 

averbada na matrícula do imóvel a existência da presente demanda, vejo 

que merece acolhimento. Com efeito, verifico que a medida requerida tem 

como escopo resguardar eventual procedência do pedido principal, além 

de assegurar o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se 

interessar pela aquisição do imóvel objeto da presente ação. Para 

deferimento da medida é necessário constatar que no caso concreto, há 

alegação dos autores de usucapião sobre o imóvel objeto do litígio, ficando 

pendente apenas a verificação de possível prescrição aquisitiva ou 

mesmo da comprovação do período aquisitivo, o que se confirmará ou 

não, somente após a instrução probatória do feito. Destarte, vejo ainda 

que a medida em questão visa apenas tornar pública a existência da ação 

de usucapião, não implicando qualquer restrição à alienação do bem, 

podendo o proprietário alienar livremente o bem, demonstrando assim, que 

o objetivo da medida é somente a ciência a terceiros de boa-fé. Logo, 

neste juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos para 

concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do NCPC, 

quais sejam os elementos que evidenciam a probabilidade do direito dos 

requerentes, estes evidenciados pelos documentos que demonstram em 

princípio que estão na posse de parte do imóvel, bem como ante o perigo 

de possível dano a terceiros, caso não seja concedida a tutela provisória 

conforme requerida. Finalmente, amparando a presente decisão, 

transcrevo, dentre muitos, os seguintes julgados: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA NA MATRÍCULA 

DO BEM - DEFERIMENTO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mister se faz que 

estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 273, do CPC, 

quais sejam: verossimilhança das alegações da autora, fundada em prova 

inequívoca, aliada ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou 

à caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu. - O deferimento da averbação da existência da 

demanda na matrícula do bem é medida que se impõe, pois visa 

resguardar eventual procedência do pedido principal, bem como 

assegurar o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se 

interessar pela aquisição do imóvel objeto da ação originária. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.13.029673-7/001, Relator(a): Des.(a) 

Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

05/11/2015, publicação da súmula em 17/11/2015) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVERBAÇÃO 

DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

Possível a averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação de 

usucapião, a fim de prevenir tanto eventuais direitos do autor quanto de 

terceiros, potenciais adquirentes do imóvel. Medida que não representa 

qualquer restrição ao direito de propriedade. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70067420232, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 23/11/2015) RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LIMINAR PARA 

DETERMIANR A AVERBAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUNTO 

A MATRÍCULA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO - 

POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Se restar demonstrada a 

possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação aos autores da ação, 

bem como para preservar direitos de terceiros, pode ser concedida liminar 

a fim de proceder à averbação da ação de usucapião no registro 

imobiliário do bem de propriedade do requerido. Constitui-se a 

determinação relativa à prenotação no registro imobiliário, um alerta a 

terceiros que porventura tenham interesse em adquirir o imóvel objeto da 

mesma matrícula. (TJMT - AI 49196/2008, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/09/2008, Publicado 

no DJE 17/09/2008) Posto isso, defiro o requerimento dos autores para 

que se proceda com a averbação na matrícula do imóvel, objeto do litígio, 

da existência da presente demanda. E dando-se prosseguimento ao feito, 

determino: 1. Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que 

proceda com a averbação da presente demanda na matricula do imóvel 

objeto do litígio; 2. Citem-se por edital, com o prazo de trinta dias, os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. 3. Citem-se 

pessoalmente os confinantes. 4. Cientifique-se para que manifeste 

eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município de Campo 

Novo do Parecis, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. 5. Certifique-se a Sra Gestora Judiciária 

quanto a apresentação de contestação pelos requeridos; 6. Remetam-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, para designação de audiência de 

conciliação. 7. Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se. As 

providências. Cumpra-se. Tangará da Serra para Campo Novo do Parecis, 

02 de maio de 2016. Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito em 

Substituição Legal Eu, Cilina Souza santos, digitei.

 Campo Novo do Parecis - MT, 10 de maio de 2016.

Ângela Carla Einik

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89156 Nr: 1287-69.2017.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSJ, JSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PAULA ALVES - 

OAB:49.058/GO, EVANDRO DE AZEVEDO PAGANINI - OAB:25.057/GO, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

647,98 (seiscentos e um reais e trinta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 28. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 601,32 (seiscentos e um reais e sessenta e 

seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 46,66 (quarenta 

e seis reais e sessenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 
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DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74554 Nr: 1834-80.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES JONER ENZWEILER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 (quinhetos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 35/36. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

136,83(cento e trinta e seis reaise ointeta e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65983 Nr: 92-54.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CELONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:17.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 92/100. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (qautrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reaise oitenta e três centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69500 Nr: 2886-48.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRAM, AMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everly Soares Rosiak - 

OAB:17.866-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 34. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,83 

(cento e trintae seis reais e oitenta e três centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000386-50.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN MARCEL PAISANI (ADVOGADO(A))

TRANSPORTES SENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIO CLEI FERREIRA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi designada AUDIÊNCIA para oitiva da 

TESTEMUNHA para a data de 29/10/2018 14:10, ficando as partes 

devidamente intimadas através de seus advogados. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 05 de Setembro de 2018 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001228-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALCIDES RENATO FARIAS TRAZANTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)
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MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001228-27.2018.8.11.0051 Obrigação de fazer Decisão. Vistos 

etc. Como se sabe, a antecipação de tutela nas obrigações de fazer e não 

fazer é medida cabível quando se mostrarem relevantes os fundamentos 

do autor e, também, quando houver risco de ineficácia do provimento final. 

Veja: “Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação 

de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação 

ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. (…) § 3o Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser 

revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.” 

Assim, quis o legislador que a antecipação do provimento jurisdicional 

ficasse vinculada à plausibilidade do direito invocado pelo autor. Apenas 

naqueles casos em que o requerente pudesse demonstrar, através de 

prova inequívoca, a probabilidade de uma sentença favorável é que se 

autorizaria ao juiz pronunciar-se antecipadamente sobre o mérito da 

causa. Tal providência, porém, não depende única e exclusivamente da 

qualidade das alegações iniciais. Incumbe ao autor, ainda, demonstrar que 

o simples trâmite processual pode acarretar-lhe danos de difícil ou 

impossível reparação. Pois bem. No caso dos autos, não há dúvida acerca 

da verossimilhança das alegações e do periculum in mora. De fato, a inicial 

veio acompanhada de exames e solicitações de encaminhamento à 

cirurgia do médico responsável pelo acompanhamento do Requerente, 

que, além de bem descrever a situação do Autor, explana sobre a 

urgência na realização do procedimento pleiteado. Segundo o mesmo 

receituário, o Requerente, acometida de séria doença cardiovascular, 

necessitaria, com urgência, da realização de cirurgia para colocação de 

stents farmacológicos. Diante de tais fatos, comprova-se a existência de 

situação emergencial, cuja demora na prestação do procedimento 

pleiteado poderá representar risco à vida do Autor. Isso posto, deverá o 

procedimento requisitado ser realizado com urgência. A inicial veio 

acompanhada dos documentos que comprovam o alegado. Instado a se 

manifestar, o Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça emitiu 

parecer informando a pertinência do pedido inicial, que o tratamento 

solicitado é o indicado para o caso, bem como a existência de situação de 

urgência, sob risco de perda de oportunidade e também risco de morte. – 

Do Direito à Vida e à Saúde: O ordenamento jurídico, aí incluídas as 

previsões constitucionais e legais, é até mesmo prolixo ao dispor sobre o 

direito à saúde e, via de consequência, à própria vida. Com efeito, já em 

seu art. 5º, a Constituição Federal dispõe sobre a inviolabilidade do direito 

à vida. Veja: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” Não há 

dúvida que o direito à vida é instância superior ao da própria saúde. 

Negando-se esse, fatalmente se viola aquele. No mesmo sentido, a opinião 

de Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Jr.: “O direito à saúde 

constitui um desdobramento do próprio direito à vida: Logo, por evidente, 

não poderia deixar de ser considerado como um direito fundamental do 

indivíduo.” (in Curso de Direito Constitucional, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2001, p. 398) Tal situação, porém, não impediu a previsão específica do 

direito à saúde. Quanto a ele, dispõe a Constituição Federal: “Art. 6o. São 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” Há, assim, a 

definição de um direito amplo e abstrato. A saúde, tal como a vida, é direito 

individual merecedor da mais completa proteção estatal. Evidente, porém, 

que a proteção a esse direito não depende apenas da sua qualificação 

como direito constitucional. A integral atenção a essa diretriz depende, 

ainda, da estipulação de regras mais concretas de atuação estatal. Por 

isso é que, em seu art. 23, a Carta Política iniciou o desenvolvimento desse 

dever estatal, ao estipular: “Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (…) II - cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência;” O Constituinte, portanto, a fim de bem garantir o acesso a 

todas as medidas necessárias à proteção da saúde individual, impôs, a 

todos os entes federativos, a atenção à saúde e assistência. Em seção 

própria (seção II, da Ordem Social), a Constituição, novamente destacando 

a qualidade do direito à saúde, impõe, ao Estado – aqui incluídos os três 

entes federativos – o dever de franquear aos necessitados o acesso 

universal às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Dando 

coerência ao sistema jurídico, a Lei 8.080/90, dita da Saúde, repetiu a 

previsão constitucional e reiterou: “Art. 2º. A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício.” Por fim, a mesma Lei assim define 

o campo de atuação do Sistema Único de Saúde: “Art. 6º. Estão incluídas 

ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a 

execução de ações: (…) d) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica;” Toda essa tendência legislativa denota a verdadeira função 

de prestação social atribuída ao Estado pelo ordenamento jurídico. Desde 

as simples portarias, passando pelas leis, até alcançar a própria 

Constituição Federal, tem-se o dever imposto ao Estado de prestar a 

assistência à saúde. Cabe ao cidadão, portanto, o direito de receber do 

Estado a assistência necessária à sua saúde. Diante dessa inequívoca 

posição do ordenamento jurídico, no sentido de atribuir, ao Estado, o dever 

de assegurar aos seus cidadãos – especialmente os incapazes – o direito 

à saúde, impossível se mostra, ao menos no presente momento 

processual, encontrar qualquer justificativa válida para eventual negativa 

ao atendimento pelo órgão estatal. Realmente, toda a documentação 

trazida aos autos, ao menos no presente momento processual, revela a 

indispensabilidade da realização do procedimento pleiteado. Decido. Com 

essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, 

DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao ESTADO 

DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, que realizem o 

procedimento de angeoplastia, com a introdução de stents farmacológicos, 

conforme indicado na inicial. INTIMEM-SE os Requeridos, na pessoa de 

seus representantes legais, informando de que terão o prazo de 5 (cinco) 

dias, para providenciar o cumprimento da presente decisão, sob pena de 

permitir o início dos atos expropriatórios. ATENTE-SE a Secretaria para o 

cumprimento do disposto na CNGC, instruindo-se o mandado de 

cumprimento de liminar com os documentos pertinentes. CITEM-SE os 

Requeridos, para, querendo, contestarem a ação no prazo legal, fazendo 

constar às advertências legais dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 5 de setembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000428-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000428-96.2018.8.11.0051 Indenização Despacho. Vistos etc. 

Tendo em vista a aparente disposição do Requerido em compor 

amigavelmente a lide, INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que, em entendendo pertinente, contacte a Parte 

contrária pelos meios informados na petição retro, a fim de verificar a 

proposta que lhe foi reservada. A Requerente deverá informar o Juízo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre a celebração da transação. Não havendo 

manifestação no aludido prazo, DEVOLVAM-ME conclusos os autos. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 6 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001615-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

GELSON JOSE COCCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 351 de 779



ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001615-42.2018.8.11.0051 Anulatória Fiscal Despacho. Vistos 

etc. Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu 

deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no art. 300 do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

noto pertinente a postergação da análise do pedido liminar, assim 

assegurando o respeito ao contraditório. Embora as anotações feitas pelo 

Requerido possam mesmo apresentar alguma limitação ao Requerente, a 

inicial não indicou a existência de fato concreto cuja urgência esteja a 

exigir a pronta intervenção judicial. Para além disso, não se detalhou a 

falta tributária, nem sem comparou a sanção pecuniária correspondente à 

movimentação financeira do Requerente. O fundamento para o pedido 

antecipatório, então, parece limitado ao exorbitante montante da multa. 

Sem tal detalhamento, mais pertinente é que se aguarde a manifestação do 

Estado, para que, em um segundo momento, seja analisado o pedido 

antecipatório. Decido. POSTERGO, pois, a análise do pedido de 

antecipação de tutela. Diante do não comparecimento do Requerido às 

audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a 

tentativa de conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência 

da Parte pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à 

dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda 

mais o procedimento, em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o 

Requerido, por carta precatória, para contestar a presente ação no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, 

do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 6 de 

setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001228-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALCIDES RENATO FARIAS TRAZANTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Autos nº 1001228-27.2018.8.11.0051 Obrigação de fazer Decisão. Vistos 

etc. Como se sabe, a antecipação de tutela nas obrigações de fazer e não 

fazer é medida cabível quando se mostrarem relevantes os fundamentos 

do autor e, também, quando houver risco de ineficácia do provimento final. 

Veja: “Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação 

de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação 

ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. (…) § 3o Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser 

revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.” 

Assim, quis o legislador que a antecipação do provimento jurisdicional 

ficasse vinculada à plausibilidade do direito invocado pelo autor. Apenas 

naqueles casos em que o requerente pudesse demonstrar, através de 

prova inequívoca, a probabilidade de uma sentença favorável é que se 

autorizaria ao juiz pronunciar-se antecipadamente sobre o mérito da 

causa. Tal providência, porém, não depende única e exclusivamente da 

qualidade das alegações iniciais. Incumbe ao autor, ainda, demonstrar que 

o simples trâmite processual pode acarretar-lhe danos de difícil ou 

impossível reparação. Pois bem. No caso dos autos, não há dúvida acerca 

da verossimilhança das alegações e do periculum in mora. De fato, a inicial 

veio acompanhada de exames e solicitações de encaminhamento à 

cirurgia do médico responsável pelo acompanhamento do Requerente, 

que, além de bem descrever a situação do Autor, explana sobre a 

urgência na realização do procedimento pleiteado. Segundo o mesmo 

receituário, o Requerente, acometida de séria doença cardiovascular, 

necessitaria, com urgência, da realização de cirurgia para colocação de 

stents farmacológicos. Diante de tais fatos, comprova-se a existência de 

situação emergencial, cuja demora na prestação do procedimento 

pleiteado poderá representar risco à vida do Autor. Isso posto, deverá o 

procedimento requisitado ser realizado com urgência. A inicial veio 

acompanhada dos documentos que comprovam o alegado. Instado a se 

manifestar, o Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça emitiu 

parecer informando a pertinência do pedido inicial, que o tratamento 

solicitado é o indicado para o caso, bem como a existência de situação de 

urgência, sob risco de perda de oportunidade e também risco de morte. – 

Do Direito à Vida e à Saúde: O ordenamento jurídico, aí incluídas as 

previsões constitucionais e legais, é até mesmo prolixo ao dispor sobre o 

direito à saúde e, via de consequência, à própria vida. Com efeito, já em 

seu art. 5º, a Constituição Federal dispõe sobre a inviolabilidade do direito 

à vida. Veja: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” Não há 

dúvida que o direito à vida é instância superior ao da própria saúde. 

Negando-se esse, fatalmente se viola aquele. No mesmo sentido, a opinião 

de Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Jr.: “O direito à saúde 

constitui um desdobramento do próprio direito à vida: Logo, por evidente, 

não poderia deixar de ser considerado como um direito fundamental do 

indivíduo.” (in Curso de Direito Constitucional, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2001, p. 398) Tal situação, porém, não impediu a previsão específica do 

direito à saúde. Quanto a ele, dispõe a Constituição Federal: “Art. 6o. São 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” Há, assim, a 

definição de um direito amplo e abstrato. A saúde, tal como a vida, é direito 

individual merecedor da mais completa proteção estatal. Evidente, porém, 

que a proteção a esse direito não depende apenas da sua qualificação 

como direito constitucional. A integral atenção a essa diretriz depende, 

ainda, da estipulação de regras mais concretas de atuação estatal. Por 

isso é que, em seu art. 23, a Carta Política iniciou o desenvolvimento desse 

dever estatal, ao estipular: “Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (…) II - cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência;” O Constituinte, portanto, a fim de bem garantir o acesso a 

todas as medidas necessárias à proteção da saúde individual, impôs, a 

todos os entes federativos, a atenção à saúde e assistência. Em seção 

própria (seção II, da Ordem Social), a Constituição, novamente destacando 

a qualidade do direito à saúde, impõe, ao Estado – aqui incluídos os três 

entes federativos – o dever de franquear aos necessitados o acesso 

universal às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Dando 

coerência ao sistema jurídico, a Lei 8.080/90, dita da Saúde, repetiu a 

previsão constitucional e reiterou: “Art. 2º. A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício.” Por fim, a mesma Lei assim define 

o campo de atuação do Sistema Único de Saúde: “Art. 6º. Estão incluídas 

ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a 

execução de ações: (…) d) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica;” Toda essa tendência legislativa denota a verdadeira função 

de prestação social atribuída ao Estado pelo ordenamento jurídico. Desde 

as simples portarias, passando pelas leis, até alcançar a própria 

Constituição Federal, tem-se o dever imposto ao Estado de prestar a 

assistência à saúde. Cabe ao cidadão, portanto, o direito de receber do 

Estado a assistência necessária à sua saúde. Diante dessa inequívoca 

posição do ordenamento jurídico, no sentido de atribuir, ao Estado, o dever 

de assegurar aos seus cidadãos – especialmente os incapazes – o direito 

à saúde, impossível se mostra, ao menos no presente momento 

processual, encontrar qualquer justificativa válida para eventual negativa 

ao atendimento pelo órgão estatal. Realmente, toda a documentação 

trazida aos autos, ao menos no presente momento processual, revela a 

indispensabilidade da realização do procedimento pleiteado. Decido. Com 

essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, 

DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao ESTADO 

DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, que realizem o 
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procedimento de angeoplastia, com a introdução de stents farmacológicos, 

conforme indicado na inicial. INTIMEM-SE os Requeridos, na pessoa de 

seus representantes legais, informando de que terão o prazo de 5 (cinco) 

dias, para providenciar o cumprimento da presente decisão, sob pena de 

permitir o início dos atos expropriatórios. ATENTE-SE a Secretaria para o 

cumprimento do disposto na CNGC, instruindo-se o mandado de 

cumprimento de liminar com os documentos pertinentes. CITEM-SE os 

Requeridos, para, querendo, contestarem a ação no prazo legal, fazendo 

constar às advertências legais dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 5 de setembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000675-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

BORTOLON & BORTOLON LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PEREIRA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 6 

de setembro de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento 

n° 56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE/ADVOGADO acerca da audiência de conciliação designada 

para 22/10/2018 Horário: 15:00, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Processo: 

1000675-77.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 409.843,58; Tipo: PETIÇÃO 

(241); Espécie: [ESPÉCIES DE CONTRATOS, COMPROMISSO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] 

Partes do processo: Parte Autora: BORTOLON & BORTOLON LTDA - ME 

Parte Ré: COMERCIAL PEREIRA DE ALIMENTOS LTDA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001000-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE FREITAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIO ROBERTO BITENCOURT QUINATO (ADVOGADO(A))

JOSE MARCOS BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITON DOS SANTOS BORTOLON (REQUERIDO)

GLAUCIA DOS SANTOS BORTOLON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 6 

de setembro de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento 

n° 56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1001000-52.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 29.717,74; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Atos executórios] Partes do 

processo: Parte Autora: JOSE MARCOS BATISTA Parte Ré: ELITON DOS 

SANTOS BORTOLON e outros OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de 

Secretaria SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73130 Nr: 2118-90.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osielma dos Santos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE a Exequente para que indique bens disponíveis 

da Executada, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 29 

de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123985 Nr: 2885-55.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Gabriela Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2885-55.2017.811.0051 - 123985

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

O Requerido possui órgão específico para atendimento de demandas 

judiciais, consistente na Agência da Previdência Social de Atendimento de 

Demandas Judiciais (APS/ADJ) em Cuiabá/MT, localizada no endereço: Av. 

Presidente Getúlio Vargas, nº 16, Centro Norte, CEP 78005370, Cuiabá/MT.

Isso posto, INTIME-SE o Requerido, por meio do órgão acima descrito, para 

que, no prazo de 30 dias, comprove nos autos a implantação do benefício 

concedido, nos termos da sentença.

No mais, CERTIFIQUE-SE quanto ao trânsito em julgado da sentença. Após, 

INTIME-SE a Requerente para que, no prazo de 15 dias, requeira o que de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31115 Nr: 1224-85.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações, Procuradoria 

Geral Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Mariana Indústria e Comércio, Jairo 

Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Em caso de penhora, 

INTIME-SE a Executada, na pessoa de seu representante legal, para que, 

querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, ofereça embargos à 

execução.Não sendo possível o bloqueio de valor correspondente à 

totalidade da dívida, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias indique bens disponíveis 

da Executada. Inexistindo bens penhoráveis da Executada ou na hipótese 

da inércia da Exequente, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 
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um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior 

manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 

6.830/80.Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do 

lapso de suspensão, INTIME-SE a Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, 

da mesma lei.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 28 de agosto de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6197 Nr: 543-62.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, a Exequente como Depositário.Caberá à 

Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de 

ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.Não sendo 

possível a penhora, qualquer que seja a espécie, INTIME-SE a Exequente, 

para que diga, inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito.Em não 

havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito 

pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, 

até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º NCPC.No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 

921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me conclusos os 

autos para deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 28 de agosto de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27267 Nr: 1382-77.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:11134/MT, José Juvenil Severo da Silva - OAB:OAB/SP 97.053

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDO(A), no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79014 Nr: 3835-06.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda, Fernando Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenir Abadia da Silva, Sergio Murilo Rocha 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA PARTE 

REQUERENTE, para, querendo, apresente no prazo de 15 (QUINZE) dias, 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21261 Nr: 3561-52.2007.811.0051

 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): Abraão Lincoln Carpes Bauermeister, Lincoln 

Araújo Bauermeister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Helen Godoy da Costa - OAB:10008, 

Joaquim Fábio Mielli Camargo - OAB:2680/MT, Renato Chagas 

Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 151901 Nr: 5299-89.2018.811.0051

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yara Alecrim Andrade Prati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onéscimo Prati Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - OAB:24579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, DILMA GUIMARAES NOVAIS - OAB:8892, 

Lisa Maria Alvim Pena Canavarros - OAB:12299/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para a 

(o)Inventariante para que, no prazo de 15 (quinze)dias, manifeste-se 

sobre o pedido de remoção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72486 Nr: 1474-50.2012.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOdN, FCIdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaquelini Ramos Rodrigues - 

OAB:10.509/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULISIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERENTE, para, querendo, no prazo de 15 (QUINZE)dias, 

apresente IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76061 Nr: 1019-51.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Faria de Oliveira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON FARIA DE OLIVEIRA-ME, 

CNPJ: 07894338000183. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de ANDERSON FARIA DE 

OLIVEIRA-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

FALATA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 25332/2008, 25333/2008, 42257/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.939,40 - Valor Atualizado: R$ 1.939,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Por primeiro, recebo a inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 282 do CPC.Em observância ao 

procedimento especial, que disciplina a Execução Fiscal, proceda a 

citação do executado, nos moldes do art. 8º, I e seguintes da Lei 6.830/80, 

para que o mesmo, no prazo de 05 dias, pague a dívida ou garanta a 

execução, nos termos do art. 9º da referida lei.Não ocorrendo o 

pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, faça a 

penhora, respeitando os limites e as reservas da lei, observando as 

disposições do art. 13 da LEF.Caso a penhora recaia em bem imóvel, além 

do profícuo registro, deverá, ainda, ser intimado o cônjuge, se 

eventualmente casado. Após a garantia do processo executivo, poderá o 

executado embargar, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 16 da 

Lei n.º 6.830/80.Na forma prevista pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça, intime o exequente para depositar as 

despesas do correio, bem como a diligência do Oficial de Justiça, quando 

for o caso.Em caso de pronto pagamento, arbitro honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em conta os 

critérios do § 3º do art. 20 do CPC, ex vi do § 4º do art. 20 do mesmo 

codex. Efetuado o depósito, expeça-se o necessário.Intimem-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 05 de setembro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30590 Nr: 698-21.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilson Luiz Vanin Trage - 

OAB:13962/RS

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Requerente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco)dias, acerca das folhas 

191/316, requerendo o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77693 Nr: 2607-93.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delvay Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gabriel P. B. Neves, CDU - Centro de 

Diagnóstico em Ultrassonografia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, Maurício Aude - OAB:4667/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

requerida, para que no prazo de 15 (quinze)dias, ,apresente suas 

alegações finais.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000410-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

TIAGO CAOVILLA (AUTOR(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), acerca da 

audiência de conciliação designada pelo CEJUSC, que se realizará Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 22/10/2018 Hora: 14:30 , 

no endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente 

na audiência. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 6 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000477-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADER AURELIO BERGAMASCO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a diligência na 

zona urbana/rural, devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de 

mandado de citação e penhora. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 6 

de setembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES 

DE RESENDE GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000587-39.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO GOMES LIMA (EXECUTADO)

DILMA ALMEIDA ROCHA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, acerca da distribuição da carta precatória, bem 

como recolher as custas de distribuição no Juízo deprecado. Campo 

Verde-MT, 6 de setembro de 2018. assinado eletronicamente Leonésio 

Gonsalves de Resende Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145319 Nr: 2793-43.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Rodrigues Teixeira, Nycollas Rodrigues Lima 

Barreto, Kaynne de Oliveira Barreto, Kaycke Taigaro Barreto Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hyundai Motor Brasil Montadora e Automóveis 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE AGUIAR - 

OAB:24215/O, Gabriel Lorenzzatto - OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:OAB-MT 15.104-A

 Processo nº 2793-43.2018.811.0051 (Código 145319).

Decisão.

Vistos etc.

Da análise dos autos é possível notar que quando do deferimento da 

medida cautelar de antecipação de prova, consistente na realização de 

perícia no veículo descrito na exordial, determinou-se, também, a intimação 

da empresa BRADESCO SEGUROS, a fim de que indicasse a localização 

do automóvel, bem como fosse ela cientificada de que não poderia dele se 

desfazer até ulterior determinação deste Juízo, sob pena de 

responsabilização (ref. 26).

Denota-se, porém, que logo em seguida a Parte Requerida comparece aos 

autos e noticia o endereço onde o carro se encontra e pede a decretação 

de impossibilidade de transferência dele até efetivação da perícia (ref. 28).

Diante o exposto, dadas as informações trazidas pela Parte Ré, 

DETERMINO o integral cumprimento da decisão de ref. 26, atentando-se 

para o fato de o paradeiro do veículo já foi informado na ref. 28.

Deverá a secretaria INTIMAR a empresa BRADESCO SEGURO quanto à 

ordem de não se desfazer do veículo, nos termos da decisão de ref. 26.

Por cautela, INTIME-SE com urgência a empresa PÁTIO ANTÔNIO JOSÉ 

MT/RO, dando-lhe ciência de que o bem não poderá ser retirado do local 

onde se encontra até a conclusão da prova pericial ou ulterior deliberação 

deste Juízo, sob pena de responsabilização. DEVERÁ o respectivo 

expediente ser instruído com cópia da presente decisão e da 

determinação de ref. 26.

CUMPRA-SE com a máxima urgência, tendo em vista o risco de restar 

inviabilizada a realização da perícia.

Às providências

Campo Verde/MT, 4 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25080 Nr: 3038-06.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabrica de Arames Quik-Link Ltda, Tarcisio Melo Amora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Sucesso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO as partes para no prazo de 05 dias 

manifestem-se acerca da nova proposta de honorário periciais, devendo o 

exequente providenciar o depósito nos autos do valor.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24978 Nr: 2966-19.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto, Antonio César dos 

Santos, Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anely de Moraes Pereira 

Merlin - OAB:OAB/MT 13571-B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, MARCELO SALVI - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o exequente deixou decorrer o prazo e nada 

manifestou. INTIMO, mais uma vez, a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a cópia 

atualizada da matrícula nº 1528 do CRI de Paranatinga-MT, referente ao 

imóvel pertencente ao executado Antônio César dos Santos, para 

proceder a penhora por termo nos autos, ou requerer o que entender de 

direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 808 Nr: 2030-33.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ivanor da Motta, Ana Andrea Rodrigues 

da Motta, Ayrton Dias da Motta, Ionne da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:PR/18.736, Eduardo Desidério - OAB:PR/40.321, Fabio Luis 

Antonio - OAB:PR/31.149, Giovane Moisés Marques dos Santos - 

OAB:9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO o exequente a fim de impulsionar o feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento provisório. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76122 Nr: 1081-91.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Adriano Parizotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parteexequente a fim de manifestar-se 

acerca da petição do executado de fls.113/119, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13638 Nr: 3098-81.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanor da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Sebastião de Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO o exequente a fim de impulsionar o feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento provisório. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26825 Nr: 933-22.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora a fim de manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.95, bem como requerer 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143163 Nr: 1833-87.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Vaez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente ALCIDES VAEZ, na 

audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 15/10/2018, às 
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15h45min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, deste 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8384 Nr: 393-47.2004.811.0051

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciane Brandalise Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Borges de Morais Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6526B/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a requerida a fim de manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.603, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77581 Nr: 2518-70.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Scarton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente a fim de manifestar-se 

acerca da correspondência devolvida de fls.102, bem como rerequer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70340 Nr: 3219-02.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. R. da Silva - Confecções -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura Carvalho Costa 

Dias - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente a fim de manifestar-se 

acerca da correspondência devlvida de fls.31, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35943 Nr: 2483-81.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tim Celular S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comunidade Evangélica Jesus Pão da Vida, 

Jessé de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso David Antunes - 

OAB:1141-A/BA, Luis Carlos Laurenço - OAB:16.780/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

penhora e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34124 Nr: 666-79.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celson Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO o exequente a fim de impulsionar o feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento provisório. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79372 Nr: 4159-93.2013.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Antonio Carlos 

Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO o embargante a fim de apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação apresentado conforme fls.42/52, 

no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144207 Nr: 2344-85.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Luiz da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embracon Administradora de Consórcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente NERI LUIZ DA ROSA, 

na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 15/10/2018, 

às 16h30min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 152731 Nr: 5608-13.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSF, JFD, VFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o requerimento ministerial formulado na inicial 

e, por conseguinte, APLICO a medida de proteção descrita no art. 129, 

inciso V, do ECA, em relação aos requeridos, os quais deverão 

acompanhar a frequência e aproveitamento escolar do filho/neto, bem 

como submeter-se a tratamento adequado para a sua atual situação. Por 

consequência, INTIME-SE o Conselho Tutelar para que proceda a 

orientação, apoio e acompanhamento temporário da situação, devendo ser 

encaminhados relatórios bimestrais a este Juízo.OFICIE-SE, ainda, ao 

CREAS, a fim de realizar a inclusão dos genitores, da guardiã e do 

adolescente em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à 

criança e ao adolescente. NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar e o CREAS 

para que apresentem relatórios atualizados sobre a situação familiar dos 

requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias.Sem prejuízo, DESIGNO 

audiência de admoestação para o dia 19.09.2018 às 17:00 horas, devendo 

ser intimados os requeridos e o adolescente.CITEM-SE os requeridos para 

apresentarem, querendo, defesa no prazo de 10 dias (art. 101, §2º, do 

ECA).CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e, por cautela, a Defensoria 

Pública.CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o necessário, inclusive 

pelo Oficial Plantonista.Campo Verde, 05 de setembro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73926 Nr: 2913-96.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Textil Boquerão Ltda - EPP, José 

Ferreira Gomes, Rogério Gomes Faria, Elizia Moraes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Santos da Silva - 

OAB:21677/O

 Certifico e dou fé que, as buscas de endereços dos requeridos 

resultaram infrutíferas, apontando os mesmos endereços já conhecidos; 

que, INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para, 

querendo, requerer a citação por edital dos requeridos ainda não citados, 

Comercial Textil Boquerão Ltda - EPP e Rogério Gomes Faria, ou requerer 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34451 Nr: 990-69.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCdLO, CMHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, 

Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente a fim de manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.103, bem como requerer 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30548 Nr: 657-54.2010.811.0051

 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: KVPB, SdSPdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdGBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente a fim de impulsionarr o 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83233 Nr: 2754-85.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Lorentz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte requerente a fim de manifestar-se 

acerca da petição de fls.102/103, bem como requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22295 Nr: 264-03.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cloves Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cylmar Pitelli Teixeira Fortes - 

OAB:107950/SP, Mohamad Fahad HUSSAN - OAB:228.151 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente a fim de manifestar-se 

acerca da correspondência devolvida de fls.165, bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05(cinco)dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113431 Nr: 4069-80.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani, Ires Mariani De Col

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça.É o 

que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 148189 Nr: 3892-48.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dari Osmar Cassol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando de Vicente 

Stoinski - OAB:OAB/PR 55.183, MARCIO GUEDES BERTI - OAB:37270

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 3892-48.2018.811.0051 - Cód. 148189

Espécie: Carta Precatória / Criminal

Data e horário: 03 de setembro de 2018, às 16:00 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Promotor de Justiça.

Ausente o advogado, apesar de devidamente intimado.

Ausente à testemunha, que não fora localizada para ser intimada, 

conforme certidão do oficial de justiça.

 DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Intime-se o 

advogado, via DJE, para que informe o novo endereço da testemunha, no 

prazo de 05(cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, devolva-se 

ao juízo deprecante, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo 

o necessário”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106570 Nr: 1392-77.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Girvan Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 Autos n° 1392-77.2016.811.0051 (106570)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado GILSON ALVES DA SILVA, devidamente citado, ofereceu 

resposta por meio de Advogado constituído, postergando a apresentação 

de suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 
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qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de outubro de 

2018, às 15h30min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Advogado, o Acusado 

e as Testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente, observando a 

necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das 

partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando as partes 

acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de junho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84269 Nr: 3473-67.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildo Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Santos da Silva - 

OAB:21677/O

 Autos n° 3473-67.2014.811.0051 (84269)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado HILDO BENTO DA SILVA, devidamente citado, ofereceu 

resposta por meio de Advogado constituído, postergando a apresentação 

de suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 

2018, às 13h30min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Advogado, o Acusado 

e as Testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente, observando a 

necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das 

partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando as partes 

acerca desta expedição.

Por fim, acolho como razão de decidir as argumentações do Ministério 

Público com relação ao pedido de arquivamento, no tocante aos delitos de 

adulteração de sinal identificador de veículo e receptação, imputados ao 

indiciado Lucas Amorim de Souza Campos, com fulcro no artigo 18, do 

CPP.

 Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de junho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130588 Nr: 6112-53.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilker Neves Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 Ex positis, DEFIRO o pedido de revogação da ordem de prisão decretada 

contra WILKER NEVES VENTURA, qualificado nos autos.Expeça-se o 

competente contramandado de prisão, ou, caso já tenha sido cumprido, o 

respectivo alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, 

procedendo-se a respectiva baixa do BNMP 2.0.No mais, deverá o 

Apenado cumprir rigorosamente os termos fixados na decisão proferida 

no dia 07.08.2017 (p. ref. 04).Intime-se o apenado.Notifique-se o Ministério 

Público e a Defesa do Recuperando.Cumpra-se, com urgência.Expeça-se 

o necessário. Às providências.Campo Verde /MT, 28 de agosto de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000414-15.2018.811.0051 Polo Ativo: MARIA APARECIDA DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARIA 

APARECIDA DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de inépcia da inicial e valor da causa, 

ausência de consulta nos órgãos de proteção ao crédito e impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, no mérito afirma que agiu em seu exercício 

regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na 

cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do 

ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares arguidas pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas e faturas em anexo 

aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser utilizado como prova em 

desfavor da Autora até porque, são supostas provas produzidas de 

forma unilateral, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem 

como, preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 
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prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, 

extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE 

permite ao Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 

9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido 

contraposto. Porém, no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a 

exigibilidade do crédito discutido nestes autos em face da cobrança de 

suposto débito, demonstrando que referido pedido encontra-se sem 

respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido 

contraposto formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, 

caminho outro não há senão o da procedência do pedido inicial. V – 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- 

Determino que os valores da condenação sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido nestes 

autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a 

inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros 

de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 5- JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem custas e honorários, 

consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 26 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONY DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001269-28.2017.811.0051 Polo Ativo: JONY DA SILVA ROCHA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JONY DA SILVA 

ROCHA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

as preliminares de incompetência do Juizado Especial, ausência de 

interesse de agir e conexão, no mérito, alega que agiu em seu exercício 

regular de direito, alega inexistência dos danos morais, juntando contrato 

assinado e faturas, entende pelo descabimento da inversão do ônus da 

prova, requerendo ainda a improcedência da ação a aplicação da Sumula 

385 STJ. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A preliminar de incompetência do juizado especial não 

merece prosperar, tendo em vista que foram juntado aos autos 
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documentos suficientes para a identificação dos pedidos da parte autora, 

restando claro a desnecessidade de realização de perícia, conforme 

autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a preliminar 

suscitada pela Ré. A preliminar de conexão não merece ser acolhida em 

virtude de que no processo nº 1001268-43.2017 encontra-se discutindo 

débitos distintos, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. No que 

tange a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela ré, se 

confunde com o mérito e com ele será analisada, motivo pelo qual, rejeito a 

preliminar suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou contrato assinado pelo Autor 

referente abertura Conta Corrente 4555-1, Agencia 1157-1 de titularidade 

do reclamante, cartão de assinatura, comprovado a relação jurídica entre 

as partes. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré 

demonstram claramente que houve contraprestação do serviço do 

reclamado ao reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à 

assinatura do documento de identidade (RG), comprovando claramente 

que a reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Assim, entendo que a parte 

autora não possui provas suficientes da alegação de que o contrato é 

falso, pois não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar 

suas alegações. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo 

reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste 

passo, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou 

comprovado pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido 

nestes autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida 

em face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados 

pela empresa ré. Ainda em sede de contestação, a Ré requer aplicação da 

Sumula 385 do STJ, por se tratar a matéria de inscrição pré-existente. 

Diante do caso em comento, entendo que a aplicação da Sumula é 

completamente descabível a matéria discutida nestes autos, pois o débito 

oriundo da negativação, trata-se de divida contraída pela parte Autora que 

não foi devidamente paga, conforme provas dos autos, restando assim, a 

comprovação da inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 26 de junho de 20018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ROSANGELA 

MARQUES DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova e inépcia da inicial e ausência de certidão de negativação 

expedida pelo órgão competente, no mérito afirma que agiu em seu 

exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação, 

condenação à litigância de má-fé e ao pedido contraposto É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que 

tange as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus da prova e 

inépcia da inicial e ausência de certidão de negativação expedida pelo 

órgão competente arguidas pela ré, se confundem com o mérito e com ele 

serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. 

Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa, não pode ser utilizado como prova em desfavor 

da Autora até porque, são supostas provas produzidas de forma 

unilateral, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 
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reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000407-23.2018.811.0051 Polo Ativo: ROSANGELA MARQUES DA SILVA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ROSANGELA 

MARQUES DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova e inépcia da inicial e ausência de certidão de negativação 

expedida pelo órgão competente, no mérito afirma que agiu em seu 

exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação, 

condenação à litigância de má-fé e ao pedido contraposto É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que 

tange as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus da prova e 

inépcia da inicial e ausência de certidão de negativação expedida pelo 

órgão competente arguidas pela ré, se confundem com o mérito e com ele 

serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. 

Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa, não pode ser utilizado como prova em desfavor 

da Autora até porque, são supostas provas produzidas de forma 

unilateral, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 
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matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000404-68.2018.811.0051 Polo Ativo: MARIA DAS DORES DOS SANTOS 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARIA DAS 

DORES DOS SANTOS contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial, no mérito, alega exercício 

regular de direito em face da regularidade na contratação, afirma serem 

inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar em relação à inépcia da inicial arguida pela Ré em face da 

ausência de comprovante de endereço em nome do autor e certidão SPC 

original não merece ser acolhida, tendo em vista que dos autos constam 

documentos suficientes para análise do mérito, preenchendo desta forma, 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, restando 

prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação comercial com a parte Ré, juntando certidão 

SPC como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que 

não praticou nenhum ato ilícito em face da regularidade na contratação, 

afirma serem inexistentes os danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autora, restando 

comprovado sua conduta ilícita. Portanto, inexiste qualquer documento, tal 

como um termo de adesão que demonstrasse anuência/ciência do 

reclamante na suposta aquisição de produtos ofertados e serviços pela 

Ré, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 
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causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA EMANUELLA SANT ANA CORREA MACELLONI 

(REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000439-73.2018.811.0051 Polo Ativo: ALEXSANDRE EMANUELLA SANT 

ANA CORREA MACELLONI Polo Passivo: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por ALEXSANDRE EMANUELLA SANT ANA CORREA MACELLONI 

contra BANCO BRADESCARD S.A objetivando indenização por danos 

morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva alega 

exercício regular de direito em face da regularidade na contratação 

juntando contrato e faturas, afirma serem inexistente os danos morais, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo 

ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 
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Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que pese à alegação 

da autora de que não teria mantido relação comercial com a reclamada não 

merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua defesa juntou 

contrato assinado pela Autora referente a adesão ao cartão de crédito 

junto as Lojas C&A, comprovado a relação jurídica entre as partes. 

Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram 

claramente que houve contraprestação do serviço do reclamado ao 

reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à assinatura do 

termo de conciliação, procuração e documento de identidade (RG), 

comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço do 

reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, 

aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

Autora cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. Assim, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 26 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000302-46.2018.811.0051 Polo Ativo: MANOEL DOS SANTOS FERREIRA 

Polo Passivo: BANCO ITAUCARD S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MANOEL DOS 

SANTOS FERREIRA contra BANCO ITAUCARD S.A objetivando 

indenização por danos morais, bem como a declaração de inexistência do 

débito e cancelamento de contrato. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminares de inépcia da inicial, no mérito, afirma à legitimidade da 

cobrança e regularidade na contratação juntando telas sistêmicas, laudo 

de divida e faturas, defende o exercício regular de direito, a inexistência 

de danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da 

prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação à 

litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida pela 

Ré se confunde com o mérito e cm ele será analisada, motivo pelo qual 

afasto a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 
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jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como prova do pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já 

que alega desconhecimento do valor contratado. Já a reclamada em sua 

defesa alega que houve contratação de cartão de crédito, juntando tela 

sistêmica, laudo de evolução da divida, áudio de gravação confirmando 

ser o Autor o adquirente do serviço ofertado pela Ré e faturas, 

comprovando a relação jurídica entre as partes e debito em aberto no 

valor de R$ 1.610,60. Assim, insurge dos autos que, os documentos 

juntados pela Ré demonstram claramente que houve contraprestação do 

serviço da reclamada a reclamante. A título ilustrativo cito a jurisprudência 

da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de empréstimos ofertados pela Ré é falso ou 

que o débito é inexistente, pois sequer juntou aos autos provas de 

inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, observa-se que a 

Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de 

forma licita o valor discutido nesses autos, conforme determina a Lei. 

Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo 

legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a 

aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. Por outro lado, a parte 

autora não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, 

qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em relação ao empréstimo 

e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada 

requer a condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no 

caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do 

Autor se funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou 

que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré a exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 1.610,60 (hum mil seiscentos e dez reais e 

sessenta centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000302-46.2018.811.0051 Polo Ativo: MANOEL DOS SANTOS FERREIRA 

Polo Passivo: BANCO ITAUCARD S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MANOEL DOS 

SANTOS FERREIRA contra BANCO ITAUCARD S.A objetivando 

indenização por danos morais, bem como a declaração de inexistência do 

débito e cancelamento de contrato. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminares de inépcia da inicial, no mérito, afirma à legitimidade da 

cobrança e regularidade na contratação juntando telas sistêmicas, laudo 

de divida e faturas, defende o exercício regular de direito, a inexistência 

de danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da 

prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação à 

litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida pela 

Ré se confunde com o mérito e cm ele será analisada, motivo pelo qual 

afasto a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 
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b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como prova do pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já 

que alega desconhecimento do valor contratado. Já a reclamada em sua 

defesa alega que houve contratação de cartão de crédito, juntando tela 

sistêmica, laudo de evolução da divida, áudio de gravação confirmando 

ser o Autor o adquirente do serviço ofertado pela Ré e faturas, 

comprovando a relação jurídica entre as partes e debito em aberto no 

valor de R$ 1.610,60. Assim, insurge dos autos que, os documentos 

juntados pela Ré demonstram claramente que houve contraprestação do 

serviço da reclamada a reclamante. A título ilustrativo cito a jurisprudência 

da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de empréstimos ofertados pela Ré é falso ou 

que o débito é inexistente, pois sequer juntou aos autos provas de 

inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, observa-se que a 

Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de 

forma licita o valor discutido nesses autos, conforme determina a Lei. 

Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo 

legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a 

aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. Por outro lado, a parte 

autora não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, 

qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em relação ao empréstimo 

e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada 

requer a condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no 

caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do 

Autor se funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou 

que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré a exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 1.610,60 (hum mil seiscentos e dez reais e 

sessenta centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

OSIRIS ADEMAR DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000351-87.2018.811.0051 Polo Ativo: OSIRIS ADEMAR DE OLIVEIRA 

LOPES Polo Passivo: CLARO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por OSIRIS ADEMAR 

DE OLIVEIRA LOPES contra CLARO S.A objetivando indenização por 

danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, bem 

como a declaração de inexistência do débito. A parte requerida em peça 

defensiva alega como matéria preliminar de impugnação da justiça gratuita, 

no mérito, afirma a legitimidade da cobrança e regularidade da 

contratação, exercício regular de direito juntando tela sistêmica com dados 

pessoais da Autora, defende a inexistência de danos morais ante 

ausência de provas, o descabimento de inversão do ônus da prova, 

aplicação da Sumula 385 STJ, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar de impugnação à justiça gratuita não merece 

acolhimento tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas, conforme autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, 

restando prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código 

Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, 

vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além 

da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 

do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
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negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A 

respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora 

possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC. Por outro lado, observa-se que inexistem aos 

autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como 

comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já 

que alega o desconhecimento do débito. Já a reclamada juntou tela de seu 

sistema comprovando a relação jurídica entre as partes, bem como débitos 

em aberto em virtude da aquisição do serviço de plano de DDD 21 

referente ao contrato nº 185353140 em face da linha 066-3419-4609, 

adquirido na data de 26.02.2017, atualmente cancelada por falta de 

pagamento, junta tela sistêmica com débito em aberto. Outrossim, extrai da 

defesa da Ré que, o endereço de envio das faturas, é o mesmo constante 

da peça inicial, presumindo que esta tenha efetuado a aquisição de tal 

serviço por meio de tele venda. A título ilustrativo cito a jurisprudência da 

Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de TV por 

assinatura ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois 

sequer juntou aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No 

caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício 

regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses 

autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, 

senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida 

cobrança em relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pela reclamada 

que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a parte autora cumprir com suas obrigações assumida em 

face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR JOSE ZANGEROLAMI (REQUERENTE)

ABILIO CUSTODIO DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000185-55.2018.811.0051 Polo Ativo: ANTENOR JOSE ZANGEROLAMI 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ANTENOR JOSE 

ZANGEROLAMI contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, 

facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 
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Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante ou 

extrato de desconto indevido do valores, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da parte autora de que desconhece a 

origem da divida com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou faturas e demonstrou que houve 

utilização de cartão de crédito, comprovado a relação jurídica e a origem 

dos descontos. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré 

demonstram claramente que houve contraprestação do serviço do 

reclamado ao reclamante, bem como a restituição de valores referente ao 

período de desconto, conforme consta na inicial do autor. No caso dos 

autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de 

seu direito, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a 

seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida 

cobrança e os descontos indevidos. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. II – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de junho de 20018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-67.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

ELVIS PAULO DE DEUS CUBAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001247-67.2017.811.0051 Polo Ativo: ELVIS PAULO DE DEUS CUBAS 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELVIS DE 

PAULO DE DEUS CUBAS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

cancelamento de débito, indenização por dano moral e restituição em 

dobro do valor cobrado. A requerida em sua defesa, alega inexistência 

dos danos morais, descabimento da inversão do ônus da prova e 

regularidade na prestação do serviço, requerendo a improcedência da 

ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I - Mérito Verifica-se dos autos que a reclamante se insurge de 

cobrança de valores referente a faturas cobradas após o cancelamento 

do serviço de telefonia junto a reclamada, juntando faturas referente aos 

meses 02/2017 no valor de R$ 48,10; março de 2017 no valor de R$ 45,95; 

abril de 2017 no valor de R$ 49,99 e maio de 2017 no valor de R$ 49,99 

totalizando o valor de R$ 194,03. A reclamada alega em sua defesa a 

inexistência de danos morais, informando a inexistência de falha na 

prestação dos serviços em face da regularidade na contratação, juntando 

tela sistêmica em sua defesa, requerendo a improcedência da ação. 

Ocorre, que a reclamada não logrou em comprovar os fatos alegados em 

relação aos termos da contratação do serviço ofertado por esta ao Autor. 

Por outro lado, a tela juntada não guarda relação com os argumentos do 

Autor em sua inicial, restando claro a ineficiência da prova produzida pela 

Ré. Ademais, a Reclamada não juntou nenhuma prova em face da 

existência de relação jurídica entre as partes que corroborasse com sua 

fundamentação exposta na defesa, bem como o cancelamento dos 

débitos após o cancelamento do serviço de telefonia. Assim, entendo que 

restou comprovado pelo Autor a cobrança indevida por parte da 

Reclamada em face dos serviços de telefonia cancelado. Sendo assim, em 

se tratando de relação consumerista, a interpretação das clausulas 

contratuais deverão ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, 

conforme autoriza o artigo 51 da Lei 8.078/90, motivo pelo qual, assiste 

razão o Autor. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova conforme autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 

8.078/90 em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito do Autor. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito atribuído à parte autora é 

medida que se impõe. III – Dano Moral A controvérsia cinge-se em aferir se 

a conduta da Ré é apta a ensejar a condenação em danos morais, bem 

como se da respectiva conduta há que se reconhecer a ocorrência dos 

aludidos danos. Cediço que para a caracterização da obrigação de 

indenizar exige-se a conduta, o dano e o nexo causal entre a respectiva 

conduta e os danos. In casu, postula a parte Autora a reparação por 

danos morais sem nenhuma razão, posto que não constava no sistema de 

proteção ao crédito uma restrição em seu nome e CPF que tenha sido 

inserida pela Ré, bem como o nexo causal em relação ao dano moral. Não 

há como se acolher a pretensão da parte Autora. Explica-se. Em que pese 

restar provado que houve a cobrança de valores após o cancelamento do 

serviço, a parte autora não demonstrou de modo satisfatório se existia 

alguma restrição em seu nome por meio de certidão expedida pelo Órgão 

de Proteção ao Crédito SPC/SERASA que tenha sido inserida pela Ré ou 

se existiu fatos que corroborasse com a lesão do direito em sua esfera 

moral, ocasião em que não há como se reconhecer que referida cobrança 

tenha causado ao Autor danos morais passíveis de ressarcimento. Sendo 

assim, é possível crer que a simples cobrança acarreta somente meros 

aborrecimentos. Não há dúvida de que a situação apresentada causa 

desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Tal 

entendimento encontra-se sedimentado na jur isprudência : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 
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não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que ao 

Autor tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. III – Repetição do Indébito 

Analisando as faturas discutidas nestes autos, verifica que não foram 

pagas em excesso por inexistência de comprovante de quitação, 

conforme determina a legislação consumerista, motivo pelo qual, referido 

pedido há de ser indeferido. Assim, caminho outro não há se não o da 

procedência em parte do pedido inicial. IV- Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por dano morais; 2- Declaro inexistentes os débitos discutidos 

neste processo; 3- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de repetição de 

indébito; Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEDRO ANGONESE (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000449-72.2018.811.0051 Polo Ativo: EDILSON PEDRO ANGONESE Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por EDILSON PEDRO ANGONESE contra BANCO 

BRADESCO S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do 

termo de conciliação (Id 13855571) que a parte Autora devidamente 

intimada (id 13591656) conforme consta aos autos, não compareceu em 

audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o lapso temporal 

sem manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção 

do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 13591656), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13855571), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 28 de 

junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-15.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARIO LUCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000953-15.2018.811.0051 Polo Ativo: MARIO LUCIO DOS SANTOS Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por MARIO LUCIO DOS SANTOS contra TELEFONICA 

BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo 

de conciliação (Id 13847893) que a parte Autora devidamente intimada (id 

13123486) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não justificou sua ausência e ante o lapso temporal sem 

manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção do 

feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 
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condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 13123486), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13847893), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 28 de 

junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000441-95.2018.811.0051 Polo Ativo: MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA 

RODRIGUES Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA 

RODRIGUES contra BANCO BRADESCO S.A objetivando recebimento de 

indenização. Extrai-se do termo de conciliação (Id 13833756) que a parte 

Autora devidamente intimada (id 13829057) conforme consta aos autos, 

não compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e 

ante o lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é 

de impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 

9.099/95 e como consequência a condenação às custas, conforme 

determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se 

posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Tu rma  R e c u r s a l  T e m p o r á r i a  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 13829057), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13833756), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 28 de 

junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000441-95.2018.811.0051 Polo Ativo: MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA 

RODRIGUES Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA 

RODRIGUES contra BANCO BRADESCO S.A objetivando recebimento de 

indenização. Extrai-se do termo de conciliação (Id 13833756) que a parte 

Autora devidamente intimada (id 13829057) conforme consta aos autos, 

não compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e 

ante o lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é 

de impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 

9.099/95 e como consequência a condenação às custas, conforme 

determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se 

posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Tu rma  R e c u r s a l  T e m p o r á r i a  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 13829057), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13833756), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 28 de 

junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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1000340-58.2018.811.0051 Polo Ativo: ALEXASANDRA EMANUELLA 

SANT ANA CORREA MACELLONI Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por ALEXASANDRA EMANUELLA SANT ANA CORREA 

MACELLONI contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, bem 

como a declaração de inexistência do débito. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de inversão do ônus da prova, no mérito, 

afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando 

contrato assinado, documentos pessoais e faturas, defende o exercício 

regular de direito, a inexistência de danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova e aplicação da Sumula 385 

STJ, requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação a 

litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida pela 

ré, se confunde com o mérito e com ele será analisada, motivo pelo qual, 

rejeito a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 
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no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora 

possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Por outro lado, a Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 

sua defesa alega que houve contratação da linha do serviço pós pagos, 

juntando contrato assinado pela Autora, documentos pessoais e faturas 

comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos 

que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

idêntica aquela exarada na procuração, documentos pessoais em anexo a 

inicial e termo de conciliação, restando demonstrando que a Reclamante 

utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Ainda em sede de contestação, a Ré requer aplicação da 

Sumula 385 do STJ, por se tratar a matéria de inscrição pré-existente. 

Diante do caso em comento, entendo que a aplicação da Sumula é 

completamente descabível a matéria discutida nestes autos, pois o débito 

oriundo da negativação, trata-se de divida contraída pela parte Autora que 

não foi devidamente paga, conforme provas dos autos, restando assim, a 

comprovação da inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada 

requer a condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no 

caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da 

Autora se funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou 

que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 1.791,81 (hum mil setecentos e noventa e um 

reais e oitenta e um centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

MARIA DO SOCORRO SENA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000421-07.2018.811.0051 Polo Ativo: MARIA DO SOCORRO SENA 

MENDES Polo Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por MARIA DO SOCORRO SENA MENDES contra EMBRATEL 
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TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A objetivando indenização por danos 

morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

as preliminar de impugnação a justiça gratuita, no mérito afirma que agiu 

em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e 

a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível 

a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação, bem 

como a aplicação da Sumula 385 STJ e condenação ao pedido 

contraposto e litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de impugnação à 

justiça gratuita não merece acolhimento tendo em vista que o acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, conforme autoriza o artigo 54 

da Lei 9.099/95, restando prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se a 

preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se 

insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que 

referido débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, 

ocasião em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pela Autora, restando comprovado sua 

conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua 

defesa, não pode ser utilizado como prova em desfavor da Autora até 

porque, são supostas provas produzidas de forma unilateral, restando 

prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de 

provas. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em relação à aplicação da 

Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso 

concreto em virtude da parte autora estar discutindo débitos em outro 

processo, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em questão. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. VI – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 
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reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO; 6- Determino que a reclamada, retire a inscrição 

do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de 

inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DELUQUE DA SILVA (REQUERENTE)
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000416-82.2018.811.0051 Polo Ativo: MARLENE DELUQUE DA SILVA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARLENE 

DELUQUE DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova e inépcia da inicial por ausência de consulta extraída junto ao 

órgão competente, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança 

ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da 

prova, requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de 

má-fé e ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

de ausência de impossibilidade de inversão do ônus da prova e inépcia da 

inicial por ausência de consulta extraída junto ao órgão competente 

arguidas pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, 

motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as 

preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante 

se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto 

que referido débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a 

Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova 

da negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta 

ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, 

não pode ser utilizado como prova em desfavor do Autor até porque, são 

supostas provas produzidas de forma unilateral, restando prejudicado o 

meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito do Autor. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 
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determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. VI – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 10 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000344-95.2018.811.0051 Polo Ativo: LUIS ANTONIO CORREA 

MACELLONI Polo Passivo: BANCO BRADESCARD S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LUIS 

ANTONIO CORREA MACELLONI contra BANCO BRADESCARD S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva suscita preliminares de incompetência do Juizado 

Especial, ausência de interesse de agir e pretensão resistida, no mérito, 

alega exercício regular de direito em face da regularidade na contratação 

juntando contrato e faturas, afirma serem inexistente os danos morais, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo 

ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida pela Ré 

não merece ser acolhida em face da necessidade de pericia grafotécnica. 

Neste ponto entendo ser incabível a realização de pericia, pois o artigo 32 

da Lei 9.099/95 autoriza o julgamento da lide com base nas provas 

idôneas produzida pelas partes, restando comprovado a desnecessidade 

de realização de pericia técnica, motivo pelo qual afasto a preliminar 

suscitada. No que tange as demais preliminares, estas se confundem com 

o mérito e com ele serão analisadas, restando prejudicada as preliminares 

suscitadas. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, 

facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 
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aborrecimentos, já que a parte Autora possui outras restrições em seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC. Todavia, o 

Reclamante não trouxe aos autos provas substanciais capazes de 

comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, 

um boletim de ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento 

do débito. Contudo, em que pese à alegação da parte autora de que não 

teria mantido relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, 

pois verifica-se que Ré em sua defesa juntou contrato assinado pelo 

Autor referente a adesão ao cartão de crédito, documentos pessoais e 

faturas, comprovado a relação jurídica entre as partes. Extrai-se dos 

autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que 

houve contraprestação do serviço do reclamado ao reclamante, bem como 

as duas assinaturas do contrato é idêntica à assinatura do termo de 

conciliação, procuração e documento de identidade (RG), comprovando 

claramente que a reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

parte Autora cumprir com suas obrigações assumida em face da 

celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. II – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de julho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000420-22.2018.811.0051 Polo Ativo: ROSENILDA RODRIGUES DE 

FREITAS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ROSENILDA 

RODRIGUES DE FREITAS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminar de inversão do ônus da 

prova e ausência de consulta junto ao órgãos competente, no mérito, 

afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando 

contrato assinado, defende o exercício regular de direito, a inexistência de 

danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares arguida pela 

ré, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo 

qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Mérito Compulsando os autos, extrai-se que a parte Autora requereu a 

desistência do processo entendendo ser o Juizado Especial incompetente 

para o julgamento da lide em face da necessidade de pericia grafotécnica 

nos termos do Enunciado 90 FONAJE (Id 13967512), porém, necessário se 

faz analise minuciosa do mérito para verificar existência ou não de 

litigância de má-fé nos autos, motivo pelo qual há de ser indeferido o 

pedido formulado, conforme autoriza o Enunciado 90, parte final do 

FONAJE e artigo 32 da Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 
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causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte não trouxe aos autos provas substanciais 

capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou 

neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em sua defesa 

alega que houve contratação da linha do serviço pós pagos, juntando 

contrato assinado pela Autora, telas sistêmicas e faturas comprovando a 

relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos que, os 

documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

idêntica aquela exarada na procuração, documentos pessoais em anexo a 

inicial e termo de conciliação, restando demonstrando que a Reclamante 

utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 81,39 (oitenta e um reais e trinta e nove 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de julho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS DE ASSIS FERNANDES (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000451-42.2018.811.0051 Polo Ativo: ADENIS DE ASSIS FERNANDES 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ADENIS DE 

ASSIS FERNANDES contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminar de inversão do ônus da 

prova e ausência de consulta junto ao órgãos competente, no mérito, 

afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando 

contrato assinado, defende o exercício regular de direito, a inexistência de 

danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares arguida pela 

ré, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo 

qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 
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o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte não trouxe 

aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como 

comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a 

reclamada em sua defesa alega que houve contratação da linha do 

serviço pós pagos referente ao “PLANO SMARTVIVO CONTROLE 250 MB 

referente ao número 066-9986-6558, juntando contrato assinado pelo 

Autor, telas sistêmicas e faturas comprovando a relação jurídica entre as 

partes. Assim, insurge dos autos que, os documentos juntados pela Ré 

demonstram claramente que houve contraprestação do serviço da 

reclamada a reclamante, ocasião em que se verifica claramente que a 

assinatura lançada naquele contrato é idêntica aquela exarada na 

procuração, documentos pessoais em anexo a inicial e termo de 

conciliação, restando demonstrando que a Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, porém, ausente a liquidez, pois a Ré não 

apresentou valores líquidos para efeito de condenação, motivo pelo qual, 

há de ser deferido o pedido contraposto formulado em sua defesa. Assim, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. V – 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem custas e honorários advocatícios, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000101-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000101-54.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte Requerida 

efetuou o depósito judicial do valor do acordo, consoante extrato acostado 

ao presente feito (ID 15077312). A Exequente, por sua vez, por meio da 

petição de ID 15103110, concordou com o pagamento, pugnando pelo 

levantamento. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento dos valores depositados nos autos (ID 15077312), em favor 

da exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

15103110. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 03 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000101-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000101-54.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte Requerida 

efetuou o depósito judicial do valor do acordo, consoante extrato acostado 

ao presente feito (ID 15077312). A Exequente, por sua vez, por meio da 

petição de ID 15103110, concordou com o pagamento, pugnando pelo 

levantamento. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento dos valores depositados nos autos (ID 15077312), em favor 

da exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

15103110. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 03 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO VALCIR ZANATTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001620-64.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Recebo a 

petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil. CITE-SE a (s) parte (s) promovida(s) 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a (s) também para comparecimento à audiência de conciliação. 

A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) 

promovente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal à audiência implicará na extinção do processo sem resolução do 

mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 06 de 

setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-26.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VANDERLEY CARLOS DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000907-26.2018.811.0051 Polo Ativo: VANDERLEY CARLOS DA SILVA 

BISPO Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por VANDERLEY 

CARLOS DA SILVA BISPO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva afirma à legitimidade da cobrança e 

regularidade na contratação juntando contrato assinado, documentos 

pessoais e telas sistêmicas, defende o exercício regular de direito, a 

inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 

sua defesa alega que houve contratação da linha do serviço pós pagos 

referente a conta nº 0223580087 da linha 066-99976-4672 e conta nº 

2015418233 da linha 066-99609-6796, juntando contrato assinado pelo 

Autor, documentos pessoais e telas sistêmicas de histórico de pagamento 

e débito em aberto no valor de R$ 196,33 comprovando a relação jurídica 

entre as partes. Assim, insurge dos autos que, os documentos juntados 

pela Ré demonstram claramente que houve contraprestação do serviço da 

reclamada a reclamante, ocasião em que se verifica claramente que a 

assinatura lançada naquele contrato é idêntica aquela exarada na 

procuração, documentos pessoais em anexo a inicial e termo de 

conciliação, restando demonstrando que a Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 
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Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. II – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000425-44.2018.811.0051 Polo Ativo: CLAUDIO FELIX DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CLAUDIO FELIX 

DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus da prova e inépcia 

da inicial, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação, bem como a condenação à litigância 

de má-fé e ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

de ausência de impossibilidade de inversão do ônus da prova e inépcia da 

inicial arguidas pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas e faturas em anexo 

aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser utilizado como prova em 

desfavor do Autor até porque, são supostas provas produzidas de forma 

unilateral, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 
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decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000425-44.2018.811.0051 Polo Ativo: CLAUDIO FELIX DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CLAUDIO FELIX 

DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus da prova e inépcia 

da inicial, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação, bem como a condenação à litigância 

de má-fé e ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

de ausência de impossibilidade de inversão do ônus da prova e inépcia da 

inicial arguidas pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas e faturas em anexo 

aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser utilizado como prova em 

desfavor do Autor até porque, são supostas provas produzidas de forma 
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unilateral, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Decisão
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AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)
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Autos nº 1001621-49.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “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;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida é que poderá demonstrar a ocorrência 

de equivoco referente as cobranças de tarifa comercial ao invés de 

residencial na unidade de consumo da autora, bem como se houve 

pagamentos a maior e a aplicação de créditos eventualmente gerados 

pelos pagamentos excedentes. Assim, visível a hipossuficiência 

probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, 

alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, demonstrar a ocorrência de equivoco 

referente a cobrança de tarifa comercial ao invés de residencial na 

unidade de consumo da autora, bem como se houve pagamentos a maior e 

a aplicação de créditos eventualmente gerados pelos pagamentos 

excedentes. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação 

firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica 

do Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo 

da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as provas no 

tocante as alegações da Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já 

pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto possível o 

deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à 

plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão 

ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 

No que se refere ao periculum in mora, é fácil constatar que a Autora 

poderá sofrer sérios prejuízos, caso tiver que aguardar até o final do 

processo para ver sua pretensão satisfeita, se tiver o fornecimento de 

água suspenso pela Requerida, bem como considerando tratar-se a água 

bem indispensável e essencial à vida. Chega-se, assim, ao segundo 

requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito invocado. A Requerente afirma na inicial que em 

meados do ano de 2016 verificou que a tarifa que estava sendo cobrada 

de sua unidade consumidora era de estabelecimento comercial e não 

residencial, e em contato com a Requerida foi orientada para deixar de 

realizar os respectivos pagamentos até a correção do equivoco, uma vez 

que diante do pagamento a maior das faturas gerou créditos em seu favor. 

Alega que somente retomou os pagamentos normais das faturas de 

fornecimento de água no mês de maio de 2017. Todavia, alega que em 

16.05.2018 recebeu um demonstrativo de faturamento dos serviços de 

fornecimento de água no valor de, deixando de aplicar o crédito gerado 

pelos pagamentos a maior e, inclusive, teve conhecimento de que já há 

autorização para a suspensão do serviço na sua unidade de consumo. 

Aduz que buscou solucionar o problema no PROCON, porém, sem 

qualquer êxito. Assevera a Reclamante, que em que pese a cobrança, 

nada deve para a Requerida, pois os pagamentos a maior geraram 

créditos que deveriam ter sido considerados nas faturas posteriores, mas 

a Requerida deixou de fazê-lo. A Requerente para comprovar suas 

alegações trouxe aos autos os documentos de ID 15198524 - p. 5/8, ID 

15198667 – p. 1/8, notadamente algumas faturas onde consta a tarifa 

comercial e o demonstrativo de débito no valor R$1.067,00, com 

vencimento para 16.05.2018. Logo, entendo verissímeis as alegações da 

Autora, merecendo acolhimento o pleito liminar. Por fim, advirto que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples probabilidade do direito 

invocado pela Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 
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completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência aduzido pela Reclamante para determinar que a 

Reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de água ou que 

restabeleça imediatamente, caso já tenha sido feito, na unidade 

consumidora da Requerente, referente ao débito em discussão judicial, até 

ulterior decisão deste juízo. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para 

que a requerida faça o refaturamento das faturas nos corretos valores, 

com a retirada de juros e multas e aplicação do crédito da Requerente 

referente as faturas pagas a maior, pois, trata-se de matéria de mérito. A 

fim de bem cumprir a presente determinação judicial, intime-se a 

Reclamada para que cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a qual desde já 

fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, 

posterior majoração. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28377 Nr: 2250-53.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Buuron, Maria Terezinha Buuron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Jambiski Pinto 

dos Santos - OAB:31694/PR, Jaqueline Esteves Moleirinho - 

OAB:OAB/PR 53.973, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira. - 

OAB:6.005A/MT

 Vistos, etc.

A União, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente 

Ação de Execução Fiscal, contra Osmar Buuron e Maria Terezinha 

Buuron.

A parte autora peticionou requerendo a extinção do processo nos termos 

do artigo 924, inciso II do NCPC (fls. 135).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Tendo a parte autora requerido a extinção do feito pelo integral 

pagamento da divida, caso é de extinção do feito.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o Executado ao pagamento dos honorários advocatícios, no 

montante de 10% do valor pago, nos termos do art. 85, § 3º e incisos, do 

Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62650 Nr: 2482-55.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PETROLINA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Da petição de fls. 99/100, ABRA-SE vista dos autos à parte autora para 

que se manifeste.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57594 Nr: 2731-40.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao setor 

de expedição de documentos para que seja expedido mandado a ser 

cumprido no endereço informado às fls. 84. Outrossim, intimo a(s) parte(s) 

Requerente na pessoa de seus Procuradores LUCIANA COSTA PEREIRA 

e CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS, Renato Chagas Corrêa 

da Silva, para que providenciem o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22956 Nr: 761-15.2010.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelly Bang Fietz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pessini - 

OAB:13.842-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT, 

Sandro Pissini Espíndola - OAB:13.842 - A /MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para que se manifeste acerca da proposta de 

honorários apresentada pelo perito nomeado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 23879 Nr: 1688-78.2010.811.0029

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiodor Ivanoff, Mihail Ivanoff, Ivan Ivanoff Junior, Maria 

Ivanoff, Tatiana Chernishov Ivanoff, George Ivanoff, Zinavia Ivanoff, 

Stepanida Ivanoff, Pedro Ivanoff, Alexsei Ivanoff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtinho Carvalho França, Adna Ferreira da 

Cunha França, Nortepar Participações Ltda, Carlos Alberto França, Simone 

Cabral Domingues França, Marcelo Peroni Aguiar, JOSÉ PEDRO TONIELLO, 

Jose Rodrigues Amorim, Espolio de Lucia Tiyuko Nagata Hasimoto, Antonio 

Eduardo Toniello, Waldemar Toniello, Renato Toniello, Alcides Heerdt, 

Anfim Efimoff, Panfil Piatkov
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Cunha da Câmara - 

OAB:30.881, Danilo Vieira Moraes - OAB:18398/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Edson Rocha - OAB:3669-A, Jairo Geraldo 

Guimarães - OAB:238659/SP, Paulo Henrique Leite - OAB:222189/SP

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes de que foi designada a data de 02/10/2018, às 8hs, na 

sede do fórum da comarca de Canarana, para instalação dos trabalhos 

periciais e vistoria técnica pela Real Brasil, devendo as partes 

providenciarem, caso não constam nos autos, mapa cadastral das 

propriedades, matrículas atualizadas e cadeia dominial dos imóveis, em 

conformidade com a manifestação de fls. 732 e 733 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 21033 Nr: 1754-92.2009.811.0029

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Rafael de Moraes, Natalino Quintino de Souza, 

Elsa Galdino da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/2014-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41626 Nr: 437-20.2013.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONÇA - 

OAB:17086/O, Joao Conceição Neves - OAB:MT 14.897, WELDER 

CRISTIAN RODRIGUES - OAB:OAB/MT 19.993/0, Weliton Marcos R. de 

Oliveira - OAB:14005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Certifico para os devidos fins que o valor atualizado depositado em Juízo, 

vinculado aos autos é de R$ 3.372,26 projetado para esta data. Assim, 

conforme determinação de fls. 399, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora para que efetue o depósito da diferença do valor relativo aos 

honorários periciais, através de depósito judicial na subconta dos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44086 Nr: 456-89.2014.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MAIKEL DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 456-89.2014.811.0029 - Código 44086

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: PAULO MAIKEL DE OLIVEIRA SILVA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Paulo Maikel de Oliveira Silva, CPF: 

06741863621, RG: 5717289 SSP GO Filiação: Paulo Cesar da Silva e 

Selma Aparecida de Oliveira, data de nascimento: 28/12/1983, 

brasileiro(a), natural de Jataí-GO, Endereço: Atualmente em local incerto e 

não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/03/2014

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos. (...) Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu CELIO MARTINS 

DUARTE, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 

129, § 9º, e 147 do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código 

Penal. Passo a dosar a pena. ARTIGO 129, § 9º. Os elementos de 

dosimetria não revelam circunstâncias negativas, em quaisquer das fases 

de dosimetria, devendo a pena ser fixada no mínimo legal de 3 (três) 

meses de reclusão. ARTIGO 147, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. Da 

mesma forma que o anterior, deve a pena ser fixada no mínimo legal de 1 

(um) mês de detenção Por força do artigo 69 do Código Penal, as penas 

devem ser somadas, restando a pena total definitiva em 3 (três) meses de 

reclusão e 1 (um) mês de detenção. O regime inicial é o aberto. Deixo de 

aplicar as disposições do artigo 44, por em decorrência da violência e 

grave ameaça (inciso I, última parte). Aplico ao condenado o sursis do 

artigo 77 do Código Penal, suspendendo a pena, em por 2 (dois) anos. As 

condições de prova relego ao Juízo das Execuções Penais (artigo 78 do 

Código Penal). Com o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do(a) réu(ré) 

no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento para a execução da 

pena, comunique-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Mato Grosso para os fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal e ao 

Instituto de Identificação. PRIC. Canarana, 13 de outubro de 2016. Darwin 

de Souza Pontes. Juiz de direito” Eu, Isadora Maria de Souza Brito, 

Técnico Judiciário, digitei.

 Canarana - MT, 4 de setembro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 25740 Nr: 3550-84.2010.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortepar Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helenice D. Garcia - 

OAB:11567/GO, Helio José Garcia - OAB:8.125/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Diogo Siqueira Jayme - OAB:27769/GO, JULIO 

GELIO KAIZER FERNANDES - OAB:284997

 Vistos.

Ante a certidão de fls. 576, nomeio como perito auxiliar ao cumprimento do 

mandado de imissão na posse r. ELOI ANTÔNIO BORDIGNOM SERAFIM, 

perito devidamente inscrito no quadro de peritos do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, Nível Superior em em Tecnologia da Construção 

Civil em Estradas e Topografias, CREA 5259/MT, com escritório sito a Rua 

Rio Grande do Sul,654, Centro, Canarana/MT, Tel.: (66) 98115-1817 e (66) 

3 4 7 8 - 1 6 6 1  a i n d a ,  c o m  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

canaplan.agrimensura@terra.com.br, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais, nos termos do estabelecido (Art. 465, § 2º Novo 

CPC.), ao qual arbitro honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 

dado o lapso temporal e complexidade do levantamento.

Intime-se a parte interessada/arrematante para que promova o pagamento 

dos honorários em 5 (cinco) dias.

Com o recolhimento dos valores, deverão os Oficiais de Justiça cumprir o 

mandado acompanhado de agrimensor (e sua equipe, se o caso).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15476 Nr: 1176-03.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Vista Alegre LTDA, Alma Maria 

Werle Willers, Gregório José Willers, Jussemara Teresa de Campos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 183.

 Suspensa-se o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para manifestação.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56421 Nr: 2116-50.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIMAR MOREIRA DE SOUZA, Cpf: 

99455358115, Rg: 2909451-8, Filiação: Gercina Fernandes Moreira e José 

Maria de Souza, data de nascimento: 09/12/1982, brasileiro(a), natural de 

São Miguel do Araguaia-GO, separado(a) judicialmente, serviços gerais, 

Telefone 99692-8729. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ação Penal - Ministério Público do Estado de Mato 

ofereceu denúncia em desfavor de Edimar Moreira de Souza - extraido do 

Inquérito policial n º 225/2016 - Delegacia de Polícia de Canarana - MT, 

Incusro no Art. 306 da Lei 9.503/97.

Despacho: Vistos...1. Presentes os indícios de autoria e de materialidade, 

recebo a denúncia em todos os seus termos e para todos os efeitos legais 

contra EDIMAR MOREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, pela prática, 

em tese, do crime capitulado no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97.2. 

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 396, do CPP), 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 (art. 396-A, do CPP).3. Diante do teor do Provimento n.º 

30/2008 – CGJ, determino que o oficial de justiça indague o denunciado se 

pretende constituir advogado ou que lhe seja nomeado um defensor 

público ou dativo, fazendo-se necessário constar na certidão esta 

informação.4. Em não sendo ofertada a defesa por advogado constituído 

ou havendo a informação acima citada no sentido de que os denunciados 

não tenham condições de constituir um advogado, o que deverá ser 

certificado, nomeio, desde já, o defensor público, que terá outros 10 (dez) 

dias para tal mister. Com a certidão, a intimação do defensor público 

deverá ser imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos.5. 

Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).6. Por fim, 

nos termos do Provimento n.º 040/2008, de 19 de Novembro de 2008, do 

Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, encaminhem-se os 

autos à Central de Conciliação desta comarca, devendo ser aprazada 

audiência de suspensão condicional do processo, pela Sra. Conciliadora 

do Juízo.7. 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 Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 29 de agosto de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52204 Nr: 2879-85.2015.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Cleiton da Silva Pereira Junior, 

Brenno Murillo de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRENNO MURILLO DE JESUS SOUZA, 

Cpf: 70439194105, Rg: 6370941, Filiação: Leandra de Jesus e Nerivaldo 

Alves de Souza, data de nascimento: 08/10/1995, brasileiro(a), natural de 

Alto Araguaia-MT, solteiro(a), braçal. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ação Penal - Ministério Público do Estado de Mato 

ofereceu denúncia em desfavor de Brenno MUrilo de Jesus Souza - 

extraido do Inquérito policial n º 255/2015 - Delegacia de Polícia de 

Canarana - MT, Incusro no Art. 243, caput Estauto da Criança e 

Adolescente.

Despacho: Vistos, etc.Determino a expedição de Edital para citação do 

indiciado Brenno Murillo de Jesus Souza.Após o prazo do edital, sem 

manifestação, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para 

promover à defesa do indiciado nos presentes autos.Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 29 de agosto de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41794 Nr: 629-50.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janeth dos Santos ME, Janeth dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANETH DOS SANTOS ME, CNPJ: 

36938165000156 e atualmente em local incerto e não sabido JANETH DOS 

SANTOS, Cpf: 51431513172, 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: 26/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JANETH DOS SANTOS ME e 

JANETH DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Falta de Recolhimento de ICMS., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6391/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/05/2012

 - Valor Total: R$ 4.190,92 - Valor Atualizado: R$ 3.809,93 - Valor 
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Honorários: R$ 380,99

Despacho/Decisão: Autos n° 629-50.2013.811.0029Execução 

FiscalDespacho.Vistos etc.Cite-se a Executada na forma requerida para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, 

custas processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução.Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da devedora, procedendo desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora.A penhora de bem 

imóvel deverá ser averbada na matrícula correspondente, 

independentemente do pagamento de custas, na forma do art. 7º, IV, da 

LEF, sendo devidamente informada a eventual cônjuge.Garantido o Juízo, 

poderá a Executada oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora.Fixo honorários advocatícios 

provisórios em 20% do valor final da conta, reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do art. 652-A e parágrafo único do 

CPC, combinado com art. 1º, parte final, da LEF.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Canarana/MT, 01 de abril de 

2013.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza 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, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 29 de agosto de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67334 Nr: 1731-34.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, 

do conteúdo da certidão do Sr. Oficial de Justiça, mencionando que a 

parte requerida não foi encontrado no endereço, constante na inicial. 

"Certifico para os devidos fins e de acordo com o art. 710, IV da CNGC, 

que para PROCEDER O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO em que é parte autora Banco do Brasil S/A e parte 

requerida Paulo Manoel dos Santos se faz necessário que a parte autora 

informe com precisão o endereço do requerido, indicando o número do 

imóvel, a fim de tornar possível a diligência. Diante do exposto, suspendo 

minhas diligências e devolvo o mandado à secretaria."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43467 Nr: 2384-12.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Luiz Aldani Nardão, para que se manifeste, no 

prazo legal, se houve o pagamento da RPV - Requisição de Pequeno Valor 

.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51327 Nr: 2442-44.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. Brinker & Zandonai Ltda-ME, Jair Zandonai, 

ODILO BRINKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Procuradoria 

Fiscal - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): O. BRINKER & ZANDONAI LTDA-ME, 

CNPJ: 05871581000150, atualmente em local incerto e não sabido JAIR 

ZANDONAI, Cpf: 25113267953, brasileiro(a) e atualmente em local incerto 

e não sabido ODILO BRINKER, Rg: 509.896, Filiação: Armindo Bringher e 

de Nilda Bringher, data de nascimento: 14/08/1945, brasileiro(a), natural de 

Passo Fundo-RS, casado(a), motorista. 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 ESTADUAL em face de O. BRINKER & ZANDONAI 

LTDA-ME, JAIR ZANDONAIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Falta de recolhimento icms, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4867/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/05/2014

 - Valor Total: R$ 11.068,84 - Valor Atualizado: R$ 10.963,84 - Valor 

Honorários: R$ 105,00

Despacho/Decisão: Cite-se a parte devedora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução 

com oferecimento de bens à penhora. Não pago o débito nem garantida a 

execução, deve o oficial de justiça penhorar eventuais bens da parte 

devedora, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora. Advirta-se que a parte executada 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora. No caso de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.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, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 29 de agosto de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41000 Nr: 2291-83.2012.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Roberto Ucker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Everaldo Barbiero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erico Rafael Fleury de 

Campos Curado - OAB:11.211/GO, Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, José Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, 

Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 Vistos,

 Retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64316 Nr: 3443-93.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 389 de 779



 PARTE AUTORA: JASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEANE CARDOSO DE SOUZA, Cpf: 

01531047165, Rg: 001511820, Filiação: Raimunda Cardoso dos Santos e 

Geraldo Pereira de Souza, data de nascimento: 01/01/1987, brasileiro(a), 

natural de Montelvânia-MG, casado(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 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte Autora ajuizou a presente ação de Divórcio 

Litigioso c/c Guarda, em desfavor do requerida Jeane Cardoso de Souza, 

o casal em questão está separado de fato há mais de 05 (cinco) anos e 

não há qualquer possibilidade de reconciliação, devendo assim, ser 

reconhecido o divórcio como direito potestativo extintivo do matrimônio.

Despacho/Decisão: Vistos,DEFIRO o pedido aduzido pelo ilustre Defensor 

Público para solicitar nos órgão conveniados nos sistemas do TJMT, 

informações acerca do atual endereço do Requerido.Com a resposta, 

EXPEÇA-SE o necessário à citação do Requerido, consignando-se as 

advertências apostas na decisão inicial.Em sendo o caso, DETERMINO 

desde logo a citação do Requerido por edital, com prazo de 30 (trinta) dias 

e, realizada a citação abrindo-se-lhe prazo para oferecimento de 

resposta. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 29 de agosto de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56782 Nr: 2340-85.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Eduardo Capitani Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO EDUARDO CAPITANI 

RESENDE, Cpf: 02128792789, Rg: 09430761-0, Filiação: Valdomiro Martins 

Pereira de Resende e de Lilian Capitani de Resende, data de nascimento: 

18/11/1971, brasileiro(a), natural de Rio de Janeiro-RJ, convivente, 

pecuarista, Telefone 3478-1755. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CANARANA - MT em face de FRANCISCO EDUARDO 

CAPITANI RESENDE, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Imposto Predial Territorial Urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/09/2016

 - Valor Total: R$ 13.384,89 - Valor Atualizado: R$ 12.168,08 - Valor 

Honorários: R$ 1.216,81

Despacho/Decisão: Vistos e etc...Defiro a citação por edital, expeça-se o 

necessário.Transcorrido o prazo de resposta in albis, nomeio a DP como 

curador do requerido.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, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 29 de agosto de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58012 Nr: 2950-53.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEILAMAR BALBINA LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEILAMAR BALBINA LIMA CARVALHO, 

Cpf: 89345215115, 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: 23/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SEILAMAR BALBINA LIMA 

CARVALHO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta 

de recolhimento de imposto, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 6998/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/07/2016

 - Valor Total: R$ 17.900,59 - Valor Atualizado: R$ 16.273,26 - Valor 

Honorários: R$ 1.627,33

Despacho/Decisão: Vistos e etc...Defiro a citação por edital, expeça-se o 

necessário.Transcorrido o prazo de resposta in albis, nomeio a DP como 

curador do requerido.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, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 29 de agosto de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62561 Nr: 2431-44.2017.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLMAR DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE LUCIA WILHELM 

BERWANGER - OAB:OAB/RS 46.917, ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 385.489, Tiago Winck Silva - OAB:36.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 5°, LXIX, CF/88 e art. 1°, da Lei n° 
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12.016/2009, CONCEDO a segurança pleiteada e DETERMINO ao Fundo 

Municipal de Previdência Social – PREVICAN a concessão de 

aposentadoria por tempo de contribuição ao impetrante. Sem custas, ante 

o permissivo da Constituição Estadual. Não há incidência de honorários 

advocatícios, ante a ausência de sucumbência em sede de mandado de 

segurança. Decorrido o prazo para recurso voluntário, REMETAM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame 

necessário, nos moldes do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.Oficie-se a 

autarquia impetrada, nos termos do art. 13, da Lei n° 12.016/99.Intime-se o 

impetrante, por Dje. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010223-44.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (ADVOGADO(A))

JOAO GILBERTO LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PANE VIDAL (ADVOGADO(A))

F 1 SUPRIMENTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010223-44.2016.8.11.0029. EXEQUENTE: JOAO GILBERTO LIMA 

EXECUTADO: F 1 SUPRIMENTOS Vistos, etc. Expeça-se mandado de 

penhora e avaliação sobre o bem móvel. Com a juntada do laudo de 

avaliação, intimem-se as Partes para que se manifestem, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nomeio, desde logo, a Exequente como depositário do bem 

penhorado. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 27 de 

agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-25.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

Renato Xavier de Assunção (REQUERENTE)

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Canarana-MT, 

06 de setembro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues 

Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000165-33.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO DOMINGOS CAPELLARO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000165-33.2018.8.11.0029. AUTOR(A): RAIMUNDO DOMINGOS 

CAPELLARO RÉU: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da 

lei n.º 9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória 

n.º 2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às providências. 

Cumpra-se. CANARANA, 4 de setembro de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-47.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES (ADVOGADO(A))

MOISES VALERIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANISSE MONTEIRO CAMPOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Autorizo a penhora dos veículos em nome da parte executada 

Ativa Transportes e Logística Ltda –ME representado por ELIEL LOPES DE 

SOUZA – CPF: 570.763.321-91, sendo que a averbação do registro da 

penhora deverá ser feita por meio do sistema informatizado RENAJUD. 

Determino, acaso sejam encontrados veículos em nome da executada, que 

seja feito o completo bloqueio eletrônico do bem, para impedir a sua 

transferência, o licenciamento e a circulação. Efetivada a inscrição do 

gravame judicial, deve a executada ser intimada para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificar a localização do bem, para que seja possível a 

consecução física perfectibilizada da penhora e a remoção do veículo, 

posto que se assim não for possível proceder, prejudicada encontra-se a 

mantença da restrição. Não logrando êxito a busca, abra-se vista dos 

autos à Exequente, para que requeira o que entender de direito. Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 27 de agosto de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-19.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI CLOVIS HETZEL (REQUERENTE)

GABRIELA NARDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010063-19.2016.8.11.0029. REQUERENTE: ELOI CLOVIS HETZEL 

REQUERIDO: FRANCISCO CAVALCANTE Vistos, etc. Autorizo a penhora 

dos veículos em nome da parte executada FRANCISCO CAVALCANTE – 

CPF: 594.397.341-91, sendo que a averbação do registro da penhora 

deverá ser feita por meio do sistema informatizado RENAJUD. Determino, 

acaso sejam encontrados veículos em nome da executada, que seja feito 

o completo bloqueio eletrônico do bem, para impedir a sua transferência. 

Efetivada a inscrição do gravame judicial, deve a executada ser intimada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar a localização do bem, para 

que seja possível a consecução física perfectibilizada da penhora e a 

remoção do veículo, posto que se assim não for possível proceder, 

prejudicada encontra-se a mantença da restrição. Não logrando êxito a 

busca, abra-se vista dos autos à Exequente, para que requeira o que 

entender de direito. CANARANA, 27 de agosto de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-83.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELO CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Autos nº 1000097-83.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório com 

amparo no artigo 38 da Lei 9.0999/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação, passo a analisar o mérito. A matéria de fato 

controvertida nos autos foi exaustivamente demonstrada, sendo 

percorridos todos os atos processuais, culminando com a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. In casu, resta perfeitamente 

caracterizada a condição da parte Reclamante como consumidora e da 

instituição Reclamada como fornecedora, nos ditames dos arts. 2º e 3º do 

CDC, por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas 

no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e 

princípios protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais. 
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Cuidando a hipótese vertente de relação de consumo e presentes os 

requisitos caracterizadores, deve o ônus da prova ser invertido com base 

no art. 6.º, inciso VIII, da Lei n.8.078/90, devido à hipossuficiência da parte 

Autora e verossimilhança de suas alegações, diante do que ratifico a 

inversão já concedida. Tal inversão se baseia na necessidade de se 

estabelecer o equilíbrio da relação jurídica. A parte Autora é titular de UC 

6/638232-9 e insurge-se em desfavor de cobrança de consumo de 

energia do mês de Maio/2017, no valor de R$ 663,90 (seiscentos e 

sessenta e três reais e noventa centavos), que se revela em valor muito 

superior a média de consumo da UC, o que acarretou inscrição negativa 

de seu nome, em órgãos de proteção ao crédito, lhe gerando abalo moral, 

motivo pelo qual interpôs a presente ação, buscando a retificação da 

fatura excessiva, bem como a compensação pelos danos imateriais 

suportados. O requerente encontra-se em tratamento médico intensivo 

contra câncer, na Santa Casa de Misericórdia em São Paulo/SP, o que o 

obriga a viajar periodicamente de (03) em (03) meses, sendo que no 

período em que houve a cobrança contestada, encontrava-se em período 

de tratamento. Agregado a isso, declara ser habitante único na UC. A 

parte Ré, que não se desincumbiu quanto ao seu ônus probatório _; art. 

6.º, inciso VIII, do CDC _; ante a nítida relação de consumo entre as partes 

contratantes, que, ademais, mesmo pela regra ordinária do art. 373, II, do 

CPC, também não se valeu da prova dos fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, não logrando êxito em demonstrar sua 

ausência de responsabilidade. “Artigo 6º - São direitos básicos do 

consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 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 experiência. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. ” É certo que havendo suspeita de 

irregularidade no medidor de energia elétrica, tanto a concessionária 

quanto o consumidor, têm direito à aferição por meio de processo 

administrativo gerido pela concessionária. Assim, por consequência, 

incumbe à concessionária de energia o ônus da prova a comprovação da 

exigibilidade de débito, que tenha sido prestado sem a devida 

contraprestação. Isso porque, o consumidor não conseguiria realizar tal 

prova, em razão da sua incapacidade técnica, o que seria uma produção 

de prova negativa. Porém, ressalto que, no presente caso não houve a 

observância da Resolução 414/10 da ANEEL, pois, ao reclamante no 

procedimento administrativo não foi oportunizado o direito ao exercício do 

contraditório e ampla defesa, conforme previsto no artigo 129 da 

regulamentação, pois, sequer consta o Termo de Ocorrência, apesar de 

existir nos autos apresentação de Laudo do Inmetro. O artigo 115 da 

Resolução em seu parágrafo 7º estabelece com clareza que se 

condiciona a caracterização da deficiência no medidor ou demais 

equipamentos de medição ao disposto no § 1º do artigo 129, o que não foi 

respeitado pela Re´. Além de ser o procedimento administrativo de defesa 

nesses casos praticamente infrutífero, haja vista que a “visão técnica” da 

concessionária, em regra, se mantém alinhada com o objetivo de obter os 

recursos financeiros para a concessionária. Ainda assim, neste caso 

ressalta-se que há flagrante incoerência nos documentos apresentados 

aos autos. Passo a explicar. O laudo apresentado teve como resultado 

final: aprovado. Porém, na sequência a concessionária Ré enviou ao 

consumidor parecer sobre o Laudo de Verificação Metrológica, nº 

4659/2017 feito pelo IPEM/MT, alegando que foi constatado através da 

perícia que o medidor não estava registrando seu consumo dentro dos 

padrões estabelecidos a Portaria INMETRO nº 587 de 05/11/2012 e, ainda 

que se encontrava com o Parafuso do Borne enferrujado. Não há fotos ou 

documentos que comprovem esses fatos. Portanto, as assertivas trazidas 

pela parte ré revestem-se em simples alegações. Não há nos autos 

provas suficientes que de fato que o alto consumo de energia 

especificado nos autos foi consumido pelo autor como alegado pela 

requerida. Portanto, a discussão quanto a forma como foi realizada a 

inspeção, não restou comprovada nos autos, sua legalidade. Sendo 

assim, passo a analisar o histórico de consumido da UC que de fato, 

reflete o consumo de energia elétrica efetivo da parte requerente. Conta 

referente a: Consumo em KWh Valor da Fatura Fevereiro 2017 205 R$ 

149,82 Março 2017 231 R$ 135,84 Abril 2017 198 R$ 125,55 Maio 2017 

870 R$ 663,90 Junho 2017 301 R$ 242,75 Julho 2017 236 R$ 167,71 

Agosto 2017 275 R$ 222,37 Setembro 2017 328 R$ 246,60 Outubro 2017 

304 R$ 232,10 Novembro 2017 255 R$ 206,30 Dezembro 2017 299 R$ 

223,16 Janeiro 2018 288 R$ 214,23 Fevereiro 2018 233 R$ 163,73 Março 

2018 226 R$ 161,14 Abril 2018 221 R$ 171,05 Em uma simples análise dos 

dados de consumo da UC objeto dos autos, percebe-se ser a fatura 

objurgada a única que se apresenta em valor elevado. Todos os outros 

meses estão de acordo com a média de consumo da UC (256KWh), que é 

muito inferior ao consumo apresentado no mês de maio/17 (870 KWh). 

Denota-se que não há diminuição repentina de consumo de energia 

elétrica, nem aumento após a substituição do medidor. Registra-se, sim, 

que UC mantém consumo dentro do limite que não ultrapassa 304KWh, 

caracterizando que houve vício na aferição do consumo de energia 

elétrica da UC do mês de maio/2017. E, todos os fatos elencados pelo 

autor convergem para a procedência da demanda, pois é evidente a 

verossimilhança das narrativas, o que restou confirmado pelo depoimento 

testemunhal colhido em Audiência de Instrução e Julgamento de Soriane 

Oliveira de Andrade, conforme gravação em áudio acostada aos autos, 

que passo a descrever ipsis litteris: “Eu sei que ele viaja para São Paulo e 

eu fico cuidando da casa dele e não fica nada ligado, até quando ele está, 

usa muito pouca coisa porque ele é sozinho. Na época que ele teve essa 

fatura alta ele não estava aqui. Eu estava cuidando da casa dele. Ele viaja 

para fazer tratamento contra câncer”. No caso concreto, a 

responsabilidade da requerida, concessionária de serviços públicos, é 

objetiva, nos termos do art.37, par.6º da CF/88; 927, parágrafo único do 

CC e 14, caput, do CDC, não havendo nenhuma excludente de 

responsabilidade. Não havendo nos autos cópia integral do procedimento, 

com os requisitos mencionados no art. 129 e §§ da Resolução Normativa 

n. 414/2010 da ANEEL e, muito menos, prova de que o valor cobrado é 

compatível com a média existente na Unidade Consumidora, ainda porque, 

no que se refere à existência ou não da irregularidade, prova básica que 

se exige para permitir a cobrança da dívida, conforme acima 

exaustivamente explicado nada ficou provado nos autos. Sendo assim, as 

condutas da concessionária com o objetivo de recuperar o suposto 

crédito e negativar o autor, caracterizam ato ilícito, porquanto a cobrança 

é indevida (TJMT Ap, 28628/2005 e TJMT, Ap, 53350/2009). Desta forma, 

por todo o exposto, e por se apresentar indevida a recuperação de 

consumo da UC, a declaração de sua inexigibilidade é medida que se 

impõe, sendo autorizado a concessionária emitir outro boleto de acordo 

com a média de consumo da UC de 256 KWH, referente a contraprestação 

de serviços do mês de maio /2017. Na hipótese vertente, é intuitivo que 

houve falha na prestação de serviços pela ré que causaram transtornos 

que refogem o limite do razoável, porquanto conforme relatado na inicial a 

parte requerente teve seu nome indevidamente inscrito em órgãos de 

restrição ao crédito. É uníssono nas Turmas Recursais do Estado de Mato 

Grosso que a inscrição negativa indevida, gera danos moais in re ispa, 

sendo suficiente para a condenação por danos imateriais, pois está 

presumidamente afeta a dignidade da pessoa humana, tanto em sua honra 

subjetiva, como perante a sociedade. Ressalto que é inaplicável ao caso 

em tela a Súmula 385/STJ[1], uma vez que, conforme o evento 17077461, 

a parte reclamante não possui mais apontamentos restritivos em seu 

nome, sendo, portanto o único perpetrado pela ré, indevidamente. O dano 

moral ocorre na esfera da subjetividade, ou no plano dos valores da 

pessoa enquanto ser social, e deriva de práticas atentatórias à 

personalidade, traduzindo-se em sentimento de pesar íntimo do ofendido, 

capaz de gerar alterações psíquicas ou prejuízo ao aspecto afetivo ou 

social do seu patrimônio moral. (CF. Carlos Alberto Bittar). Ainda, tomado 

por base os aspectos do caso concreto há extensão do dano e condições 

psicológicas e grau de culpa da requeria, o valor deve ser arbitrado em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), eis que condizente com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, prestando-se a reparar os danos 

sofridos pelo requerente, sem ensejar seu enriquecimento ilícito. Isso 

posto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - declarar a 

inexigibilidade da fatura contestada nos autos do mês de Maio/2017, no 

valor de R$ 663,90 (seiscentos e sessenta e três reais e noventa 

centavos) e, ainda, autorizar emissão de fatura correspondente a este 

mês que restou sem contraprestação pelos serviços disponibilizados no 

valor correspondente a média de consumo da UC 250 kWh. - condenar a 

Ré a COMPENSAR/PAGAR a parte Autora, a título de dano moral, o valor 

de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº. 6.899/81 -, e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Após o trânsito em 

julgado, a requerida deverá ser intimada, através de seu advogado, para 
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cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, 

do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 20 de 

agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito [1] Súmula 

385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000830-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAELE DE ALMEIDA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Autos n° 

1000830-64.2018.811.0024 Vistos, etc. I. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente não logrou êxito em comprovar a existência de 

alienação fiduciária no caso em apreço, já que não cuidou de apresentar 

com a inicial cópia do contrato de financiamento supostamente celebrado 

com a requerida, o qual, por óbvio, é imprescindível à propositura da 

presente demanda. II. Desta feita, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (dez) dias, emendar a inicial, acostando aos autos cópia do 

contrato, ao qual faz alusão na inicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães/MT, 5 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000847-03.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. M. (AUTOR(A))

G. P. D. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para manifestação Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

intimo a parte autora para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, 

designada para o dia 20/9/2018, às 10h00min, a ser realizada no CEJUSC, 

no Fórum local, ficando dispensada a presença da autora, podendo ela 

ser representada por sua advogada.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038661-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

ELOI DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1038661-32.2017.8.11.0041. Vistos, etc. Primeiramente, ressalto ser 

necessário o recolhimento das custas processuais, uma vez não se tratar 

de pedido de liquidação de sentença feito de forma incidental, nos próprios 

autos em que foi proferido o comando judicial, quando então seria uma 

mera fase processual, mas formulado fora dos autos da ação originária 

como demanda autônoma, razão pela qual o recolhimento não é 

despiciendo. Ademais, da análise da inicial e dos documentos que a 

acompanham, verifica-se que a parte autora veiculou pedido de 

concessão de justiça gratuita. Todavia, ao menos com base nos parcos 

elementos que compõem o feito, não é crível que não tenha condições de 

arcar com as custas processuais. Assim sendo, deve ser oportunizada 

ao requerente a possibilidade de demonstrar a sua hipossuficiência. 

CONCLUSÃO. I. Desta forma, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, 

DETERMINO que a parte autora comprove nos autos a insuficiência de 

recursos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. II. Decorrido o prazo, tragam os autos 

conclusos. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000742-26.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

IOMARA AMORIM TEODORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILENE TEODORO (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000742-26.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Intime-se a parte autora, nos 

termos do art. 321 do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial de modo a incluir no polo passivo da demanda as demais 

pessoas constantes na escritura pública de inventário e partilha, isto é, os 

herdeiros da falecida Ana Domiciano Garcia Teodoro, uma vez que, em 

razão de ser postulada a anulação do referido documento, deve ser 

incluído como litisconsortes passivos necessários todos os herdeiros 

constantes do referido instrumento, exceto é claro, aquele já falecido, já 

que eventual anulação da partilha alcançará a todos e não apenas a 

inventariante. Advirto à parte autora que, não cumprida a determinação 

anterior, a inicial será indeferida, uma vez se tratar de litisconsórcio 

passivo necessário. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães/MT, 5 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000798-59.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA (ADVOGADO(A))

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

cumprimento de liminar, devendo o depósito da diligência ser realizado por 

meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de setembro de 2018

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000827-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LOPES DE FARIAS SEHN RAMOS (AUTOR(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000827-12.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Da análise da inicial e dos 

documentos que a acompanham, verifica-se que a parte autora veiculou 

pedido de concessão de justiça gratuita. Todavia, ao menos com base nos 

parcos elementos que compõem o feito, não é crível que não tenha 

condições de arcar com as custas processuais, em razão do fato da 

requerente exercer atividade empresarial, bem como, em razão do valor 

do crédito tributário discutido na demanda. Assim sendo, deve ser 

oportunizada à requerente a possibilidade de demonstrar a sua 

hipossuficiência. CONCLUSÃO. Desta forma, nos termos do art. 99, §2º, 

do CPC, determino que a parte autora comprove nos autos a insuficiência 

de recursos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Decorrido o prazo, tragam os autos conclusos. 

Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 6 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000812-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FABRICIO TORBAY GORAYEB (ADVOGADO(A))

FLAVIA CINTRA SANCHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA CRISTINA NERIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MAURO CESAR DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000812-43.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Da análise da inicial e dos 

documentos que a acompanham, verifica-se que a parte autora veiculou 

pedido de concessão de justiça gratuita. Todavia, ao menos com base nos 

parcos elementos que compõem o feito, não é crível que não tenha 

condições de arcar com as custas processuais, em razão do fato da 

requerente exercer atividade empresarial, tratando-se de comerciante 

conhecida na cidade. Assim sendo, deve ser oportunizada à requerente a 

possibilidade de demonstrar a sua hipossuficiência. CONCLUSÃO. Desta 

forma, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, determino que a parte autora 

comprove nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, tragam os autos conclusos. Certifique-se eventual silêncio. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de setembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69827 Nr: 320-73.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Antunes de Figueiredo, Jorge de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elma Aparecida Eid, JOSÉ CLÓVIS FERRARI 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY FERREIRA NEVES 

SODRÉ - OAB:MT 6782

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102995 Nr: 998-83.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio De Arruda Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Ismael, Aquilino Martins Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS DE CAMPOS ABREU - 

OAB:SP 60492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY ROMANO CALIL 

- OAB:SP 12911

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco)dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça ref. 10, sob pena de 

devolução à comarca de origem, sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40655 Nr: 3086-41.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a presente execução fiscal é de pequeno valor, ou seja, 

inferior a 15 UPFs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40550 Nr: 2848-22.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heleno Dias da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a presente execução fiscal é de pequeno valor, ou seja, 

inferior a 15 UPFs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17894 Nr: 587-26.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmosina Rodrigues Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34717 Nr: 648-76.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelina Maria de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 135, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 57293 Nr: 482-39.2013.811.0024

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Pereira da Silva, Silvana Domingas da Silva 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giancarlo Cássio de Oliveira 

Bello - OAB:OAB/MT 5724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilene Evangelista 

Martins - OAB:17.602/GO, Silas Augusto de Souza - OAB:5122-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o desarquivamento do feito, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51758 Nr: 2310-07.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinfrônio Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Maria Coutinho Misorelli, Peniel Ferreira 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Danieli Cristina Oshitani - OAB:6079, Jacqueline Amorim 

de Almeida - OAB:10732, Rogério Caporossi e Silva - OAB:6.183/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora para manifestação, no prazo legal, acerca dos 

embargos de declaração apresentados às fls.146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20635 Nr: 1263-37.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Pinto de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que deixei de expedir as RPV's, tendo em vista a 

impossibilidade diante da situção cadastral irregular do CPF da requerente 

junto ao Ministério da Fazenda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75325 Nr: 2542-14.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odete Tolentina do Nascimento Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte embargada/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fls.25.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95711 Nr: 3783-52.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Monteiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C DOS SANTOS FILHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE DOS SANTOS 

TAVARES - OAB:19564/O

 Vistos, etc.

 Primeiramente, defiro o pedido de inclusão da empresa SIDNEY CARLOS 

DOS SANTOS E CIA LTDA – ME, o que faço com fundamento no art. 339, § 

2°, do Código de Processo Civil. Procedam-se, portanto, a inclusão 

necessária no Sistema Apolo.

 Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos os dados necessários à nova citação. 

Posteriormente, com a juntada das informações, promova-se o ato 

citatório, quando o feito deverá ser encaminhado ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para tentativa de composição amigável 

entre as partes, conforme determinado na decisão inicial.

Advirtam-se às partes que a ausência injustificada à audiência de 

conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC/2015).

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte incluída na 

demanda poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC/2015), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, 

do CPC/2015. Advirta-se à parte requerida a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC/2015).

Havendo acordo, tragam os autos conclusos.

Não havendo, intime-se a parte autora para réplica.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83964 Nr: 2915-11.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Thomas 

Jefferson Xavier Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Thome Prediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10875

 Vistos, etc.

 Diante da informação apresentada, expeça-se carta precatória para 

interrogatório do acusado à Comarca de Nova Maringá/MT, conforme 

endereço apontado na procuração, uma vez que, no endereço localizado 

na cidade de Balneário Camboriú/SC não foi ele encontrado, conforme 

certidão de fl. 386.

Ademais, cumpra-se tal qual determinado em 5.10.2017.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91632 Nr: 1795-93.2017.811.0024

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bianca Santos Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Ariati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ TAQUES OLIVEIRA - 

OAB:13152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Cavalcanti Mello 

Abreu - OAB:17733/E, RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - OAB:18870/O

 Vistos, etc.

 Afasto, de plano, a preliminar levantada em sede de contestação, uma 

vez não ter sido deferida justiça gratuita à parte autora, conforme decisão 

proferida em 8.5.2017, razão pela qual foram devidamente recolhidos os 

valores referentes às custas processuais.

 Assim, não havendo outras questões processuais pendentes, declaro 

saneado o processo.

 Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 
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mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Não sendo a hipótese de julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Posteriormente, venham os autos conclusos para análise, 

conforme art. 370 do CPC.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40282 Nr: 2479-28.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria M. de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fls.22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38915 Nr: 1384-60.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florino Felipe de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente, para contrarrazoar o reurso de 

apelação interposto nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 49292 Nr: 1680-48.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Faria - OAB:2398 

TO/10.917A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 14 de novembro de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76526 Nr: 3084-32.2015.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Lima Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de inventário pelo rito de arrolamento ajuizado por ANA PAULA 

LIMA BARBOSA DOS SANTOS, GEDERSON BARBOSA DOS SANTOS e 

GEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS, em face do falecimento de 

GERSON PEREIRA DOS SANTOS, conforme narrado na inicial.

 A inicial veio acompanhada de cópia dos documentos pessoais da viúva e 

dos demais herdeiros, bem como dos documentos do bem (imóvel) que 

compõem o acervo do espólio.

É o relatório.

Decido.

Analisando a pretensão deduzida, infere-se que a viúva e herdeiros do 

falecido são todos maiores e capazes, havendo ainda consenso quanto à 

partilha, bem como renúncia dos herdeiros GEDERSON BARBOSA DOS 

SANTOS e GEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS em favor da viúva.

Ademais, a inicial está instruída com todos os documentos necessários ao 

pleno conhecimento da pretensão, além de atendidas as prescrições do 

art. 660 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com supedâneo no art. 659 e art. 665 do CPC/2015, 

homologo, de plano, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha celebrada delineada na inicial dos bens deixados 

por GERSON PEREIRA DOS SANTOS.

Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando referida responsabilidade com exigência suspensa 

em face da gratuidade de justiça, benefício que defiro aos autores neste 

ato, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.

Publique-se.

Intimem-se.

Transitada em julgado, expeçam-se, o formal de partilha e os alvarás 

solicitados, observando o que restou consignado na peça inicial, bem 

como intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser 

a legislação tributária (art. 662, §2°, CPC/2015).

Cumpridas todas as providências acima, arquivem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95213 Nr: 3517-65.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO, IRACI OLIVEIRA 

SANTOS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice 

Ester Wesz Birck, Vinicius Luís Wesz Birck, Anderson Antunes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

cumprimento de liminar, devendo o depósito da diligência ser realizado por 

meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103425 Nr: 1209-22.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza Francisca moraes nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 
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OAB:18473-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66470 Nr: 2107-74.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Carneiro Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Sebastião Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Faria - OAB:2398 

TO/10.917A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente para comparecer à audiência de Conciliação, designada para o 

dia 14/11/2018, às 16h, a ser realizada no CEJUSC, no fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36296 Nr: 2031-89.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Regina Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico, Unimed Londrina - Cooperativa de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627, Monica A I Thomaz de Aquino - OAB:18603/PR, Sandra 

Aparecida Valente Siqueira Lima - OAB:11.812/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para comparecimento à audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 

14/11/2018, às 13h00, no Cejusc - Centro Judicário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95213 Nr: 3517-65.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO, IRACI OLIVEIRA 

SANTOS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice 

Ester Wesz Birck, Vinicius Luís Wesz Birck, Anderson Antunes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235

 Diante do exposto, defiro o pedido formulado pelos autores, o que faço 

para determinar a renovação do mandado de reintegração de posse em 

desfavor dos novos invasores, devendo desocupar imediatamente o 

imóvel de posse dos autos, inclusive, retirando do local as barracas e 

demais benfeitorias ali existentes. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, quando 

do cumprimento da ordem liminar, apresentar certidão circunstanciada, 

com qualificação dos requeridos, nos termos do art. 319, II, do CPC, e 

informações acerca do esbulho (número de pessoas no local, dimensão 

da área objeto do esbulho, condições e número de barracas construídas 

no local), acompanhado de reproduções fotográficas do local e demais 

informações reputadas necessárias. Deverá na oportunidade citar os 

requeridos, intimando-os para audiência a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos, conforme determinado na decisão 

liminar. Com os dados dos demais requeridos, promova-se a inclusão 

deles no polo passivo da demanda, inclusive com registro no sistema 

Apolo. Por oportuno, defiro o pedido de sucessão processual, em 

decorrência do falecimento de Valdemar Nestor de Araújo. Para tanto, 

promovam-se as retificações necessárias no sistema Apolo. Por fim, sem 

prejuízo do exposto, intimem-se os autores para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem quanto à citação do requerido Vinícius Luis 

Werz Birck, do qual não se tem notícias, informando para tanto os dados 

necessários. Apresentadas as referidas informações, promova-se a 

comunicação processual. Acaso necessário para o cumprimento da 

ordem liminar – o que deverá constar em certidão circunstanciada – defiro, 

desde já o uso da força policial. Certifique-se eventual silêncio. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99515 Nr: 5562-42.2017.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Claret Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TURCHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "endereço insuficiente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96194 Nr: 4074-52.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jair Felipe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, DESTESA TERRA 

CONSTRUÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Letícia Oliveira Vidal 

- OAB:6224

 Vistos, etc. Primeiramente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, 

apresentada pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, uma 

vez que a existência de contrato celebrado entre a administração pública 

e empresa privada para execução de obra de pavimentação na rodovia 

em que trafegava a parte autora – em vigência quando da ocorrência do 

acidente – não afasta a responsabilidade objetiva do Estado, já que, em 

casos como tais, a reponsabilidade do Estado se dá na modalidade 

objetiva, ao passo que a responsabilidade da empresa contratada é de 

natureza subjetiva, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa. Tanto 

que o próprio dispositivo legal invocado pela parte requerida (art. 70 da Lei 

8.666/1993) prevê que, conquanto a empresa contratada seja 

responsável pela indenização de eventuais danos causados a terceiros, 

repita-se, na modalidade subjetiva, tal fato não exclui, tampouco reduz, a 

responsabilidade pela fiscalização e/ou acompanhamento pelo poder 

público. Nesse sentido, tem ressaltado a doutrina administrativista: (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102465 Nr: 729-44.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 397 de 779



 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 02/10/2018, às 14h45 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88859 Nr: 685-59.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BARBOSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 02/10/2018, às 15h45 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102232 Nr: 616-90.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 14h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97457 Nr: 4652-15.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calino Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 13h45 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96995 Nr: 4448-68.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurentino Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 02/10/2018, às 13h45 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94497 Nr: 3160-85.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 02/10/2018, às 16h15 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104072 Nr: 1464-77.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Teles de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 14h15 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103518 Nr: 1249-04.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE PAULA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 02/10/2018, às 15h15 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103012 Nr: 1013-52.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neoriza Maria Mariana de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 14h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102259 Nr: 618-60.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Paulina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

INSS - OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 02/10/2018, às 16h45 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101635 Nr: 301-62.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinval Francisco dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 23439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 02/10/2018, às 14h15 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95405 Nr: 3610-28.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 13h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85809 Nr: 3709-32.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzino Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76490 Nr: 3066-11.2015.811.0024

 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: Elisangela Souza Crus Santiago, Lourenço de Souza 

Cruz, Julio Marcos Souza Cruz, José Aucione Souza Cruz, Marilene de 

Souza Cruz, José Elias de Souza Cruz, Angela Maria de Souza Cruz, 

Domingos Oliveira dos Santos, Alcineide de Souza Silva Gomes, Francisco 

dos Santos Nascimento, Rafael de Souza Padilha, João Oliveira dos 

Santos, Josué Aderaldo Lopes de Carvalho, Manoel Ferreira Lima, Maria 

Eunice dos Santos, Alessandra Botelho da Silva, Rosiléia Pereira de Lima, 

Daniel Ferreira de Araujo, Celso Domingues, Francisco Ribeiro de 

Carvalho, Onézio Monteiro Caetano, Andreza Rodrigues de Souza, Elias 

Nunes da Costa, Maria Virlene Viana Veiga, Marineide Gomes da Silva, 

Raimunda Oliveira dos Santos, Marleide Alves Lea, Maria Aparecida Izidro, 

Maria Sueli dos Santos Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo Ferreira Cabral, Napoleão Pinto, Carla 

Begnini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deivid Crispim de Oliveira - 

OAB:OAB/RO 6913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, Francisco Alves Pinheiro Filho - OAB:568/RO, 

Isis Marimon - OAB:3434 - MT.

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 399 de 779



feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90850 Nr: 1510-03.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denair Garcia Sant'Ana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099

 Vistos, etc.

 Afasto, de plano, a preliminar de inépcia da inicial, levantada em sede de 

contestação, uma vez que a ausência de juntada de comprovante de 

endereço da parte autora, não é requisito essencial ao ajuizamento da 

demanda, nos termos em que preconiza o art. 320 do Código de Processo 

Civil.

 Nesse sentido, tem entendido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL 

- INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL 

– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – 

DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção 

do processo por ausência de laudo médico e comprovante de endereço 

em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito 

de acesso à justiça.” (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora 

Desembargadora Serly Marcondes Alves, DJe 3.7.2018)

Assim, não havendo outras questões processuais pendentes, declaro 

saneado o processo.

 Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Não sendo a hipótese de julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Posteriormente, venham os autos conclusos para análise, 

conforme art. 370 do CPC.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109743 Nr: 3887-10.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Batistella - OAB:9155

 Vistos, etc.

I. Cumpra-se conforme deprecado.

 II. Designo o dia 19 de Setembro de 2018, às 16h45min para a realização 

do ato.

III. Informe-se o Juízo Deprecado acerca da data para a realização do ato.

 IV. Requisite-se a testemunha EVANDRO RIBEIRO MACHADO para 

comparecer à audiência designada.

V. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 49292 Nr: 1680-48.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Faria - OAB:2398 

TO/10.917A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos etc.

Considerando o lapso que o feito tramita, bem como a possibilidade de 

tentativa de acordo no feito, encaminhem-se os autos ao CEJUSC para 

que seja designada audiência de tentativa de conciliação entre os 

litigantes.

Defiro a celeridade requerida.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 60488 Nr: 1225-49.2013.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakelyne Roberta Lopes Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no 

Decreto-Lei n° 911/69, e, por consequência, consolido nas mãos do 

credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar 

torno em definitiva.Deixo de determinar a expedição de novo mandado de 

busca e apreensão, tendo em vista que não consta no autos que o bem 

tenha sido restituído à parte requerida.Por consequência, com base no art. 

487, I, do CPC/2015, julgo extinto com resolução de mérito o presente 

feito.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2°, 

CPC/2015).Comunique-se ao DETRAN a autorização a parte autora para 

proceder a transferência do bem a terceiro que indicar, de acordo com o 

artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei n° 

10.931/2004.Publique-se. Int imem-se.Transitada em julgado, 

certifique-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65395 Nr: 1334-29.2014.811.0024

 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): Wirys Ataídes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT, Leandro de Souza Bonfim - OAB:OAB/MT 10.058

 Posto isso, julgo procedente o pedido formulado no embargo monitório 

para extinguir a demanda, ante a ocorrência da prescrição, na forma do 

que prevê o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Condeno o 

embargado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. O valor dos honorários foi fixado levando-se em 

conta o grau de zelo profissional, natureza e complexidade da 

causa.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 55474 Nr: 51-05.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Adriana Rondon Maidana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 
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Cuiabá - MT., Michele Taques Pereira Baçan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/O, Roberto Antonio 

Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 10/11/2018, a 

partir das 17:00 horas, nas dependências do Fórum local, conforme 

informação de fl. 106.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 59293 Nr: 981-23.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josoel Souza Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo Leite Bandeira de 

Mello - OAB:7541/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte ré, para apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79808 Nr: 1097-24.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Francisca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 30/11/2018, a 

partir das 14:00 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96868 Nr: 4388-95.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Vieira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante do teor da decisão proferida pela instância superior, intime-se a 

parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha o valor 

referente às custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40609 Nr: 2623-02.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Nunes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, juntar aos autos 

cálculo do débito atualizado, vez que o valor executado nos autos está 

abaixo de 15 UPFs, o que ensejará o arquivamento provisório, nos termos 

do Provimento 13/2013.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40612 Nr: 2841-30.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca certidão de fls.24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40872 Nr: 3009-32.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares da Silva e Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fls.26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36867 Nr: 3550-36.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fls.16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 59651 Nr: 1049-70.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Petrolina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora, para querendo, impugnar a contestação 

apresentada nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 52232 Nr: 2401-97.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: João da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199 - B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora para, no prazo legal, contrarrazoar o recurso de 

apelação interposto nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36183 Nr: 1307-85.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora para, no prazo legal, contrarrazoar o recurso de 

apelação interposto nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000798-59.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA (ADVOGADO(A))

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃ E S  D E C I S Ã O  A u t o s  n° 

1000798-59.2018.811.0024 Vistos, etc. CONSEG ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de 

liminar contra MUNER E SILVA LTDA -ME, objetivando a constrição do 

veículo descrito na exordial, alegando a inadimplência parte requerida. 

Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu 

pertinentes. É o breve relatório. Decido. Sobre a matéria, o artigo 2°, §2° do 

Decreto-Lei n° 911/69 dispõe o seguinte: “Art. 2°. (...) § 2° A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)” In casu, 

verifica-se o pedido liminar realmente merece acolhida, porquanto os 

documentos dos autos comprovam que a dívida está vencida e que a 

parte requerida foi formalmente constituída em mora. Entretanto, destaco 

que a requerida está em recuperação judicial, consoante cód. 72877 e 

como o caminhão é bem essencial para a atividade da empresa, que dele 

necessita para transportar as mercadorias que vende a terceiros, seja 

retirando-as dos fornecedores ou entregando-as aos consumidores, 

entendo que deve-se observar o comando do artigo art. 49, §3º, parte 

final da lei 11.101/05, como período suspensivo. Tratando de matéria 

relativa à recuperação judicial de empresa, “devem ser evitadas quaisquer 

decisões precipitadas, sendo certo que todos os problemas devem ser 

analisados com cautela”. “Neste sentido, se verifica perigo de dano em 

caso de eventual busca e apreensão de bem essencial à atividade da 

empresa diante de risco à preservação da recuperanda, fato que enseja a 

suspensão das buscas e apreensões até o fim do período de stay. Assim, 

prudente a suspensão do ato de todo e qualquer mandado de busca e 

apreensão ou de reintegração de posse referente aos bens essenciais à 

produção (caminhões) da requerida, enquanto perdurar o stay period e 

suas consequentes prorrogações, nos moldes do art. 49, §3º, parte final 

da lei 11.101/05. CONCLUSÃO Diante do exposto e estando 

suficientemente comprovada a mora da parte devedora/requerida, defiro a 

liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, descrito na 

peça vestibular, a ser depositado nas mãos de representante legal da 

parte requerente mediante autorização nos autos, mas observado o termo 

suspensivo do stay period . Após o transcurso do stay period cumpra-se 

a medida liminar, proceda-se à citação da parte requerida para, no prazo 

de 5 (cinco) dias após executada a liminar, efetuar o pagamento da 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre 

de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do Decreto-Lei n° 911/69). Consigne-se, 

que o prazo para o devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é 

de 15 (quinze) dias da execução da liminar e que esta poderá ser 

apresentada mesmo que tenha efetuado o pagamento do débito na sua 

integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do Decreto-Lei 911/69, com redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004). Desde já, defiro reforço policial, caso seja 

necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 6 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038795-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARDERSON DIVINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo nº 

1038795-59.2017.8.11.0041. Parte Autora: VARDERSON DIVINO DOS 

SANTOS. Parte Ré: YMPACTUS COMERCIAL S/A. Vistos, etc. 

Primeiramente, ressalto ser necessário o recolhimento das custas 

processuais, uma vez não se tratar de pedido de liquidação de sentença 

feito de forma incidental, nos próprios autos em que foi proferido o 

comando judicial, quando então seria uma mera fase processual, mas 

formulado fora dos autos da ação originária como demanda autônoma, 

razão pela qual o recolhimento não é despiciendo. Ademais, da análise da 

inicial e dos documentos que a acompanham, verifica-se que a parte 

autora veiculou pedido de concessão de justiça gratuita. Todavia, ao 

menos com base nos parcos elementos que compõem o feito, não é crível 

que não tenha condições de arcar com as custas processuais. Assim 

sendo, deve ser oportunizada ao requerente a possibilidade de 

demonstrar a sua hipossuficiência. CONCLUSÃO I. Desta forma, nos 

termos do art. 99, §2º, do CPC, DETERMINO que a parte autora comprove 

nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 5 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000845-33.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000845-33.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Trata-se de ação monitória 

ajuizada por COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP em de sfavor do MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, sendo atribuída à causa o valor de R$ 

15.078,70 (quinze mil setenta e oito reais setenta centavos). A ação foi 

distribuída perante a justiça comum desta Comarca, recaindo, após 

distribuição, sobre a competência deste Juízo. É o relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa o valor 

de R$ 15.078,70 (quinze mil setenta e oito reais setenta centavos) e, 

distribuída a demanda perante a justiça comum desta Comarca, recaindo, 

após distribuição, sobre a competência deste Juízo. Com efeito, a 

Resolução n° 04/2014-TP, aprovada pelo Tribunal Pleno do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, publicada em 31.03.2014, instituiu os Juizados 
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Especiais da Fazenda Pública em todas as Comarcas do Estado, dispondo 

que: “Art. 1°. As causas referentes à Lei Federal n° 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: (...) II – nos Juizados Especiais Cíveis utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Neste contexto, a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida pelo art. 2° da Lei n° 

12.153/09, in verbis: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 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. § 

2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de 

competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta.” Destarte, o critério previsto na lei é o do valor da causa, 

excetuadas as demandas expressamente previstas no §1°. Assim, o valor 

atribuído à causa pela parte autora fixa a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° da Lei n° 12.153/09 e na 

Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ex officio, da competência 

do Juízo da 1ª Vara desta Comarca para processamento desta ação, 

determinando a redistribuição desta demanda perante o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães. Preclusa a 

presente decisão, proceda-se à imediata redistribuição da ação na forma 

da Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações necessárias na 

distribuição do sistema Apolo. Intime-se a parte autora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de setembro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000811-58.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

ROBERT RONDON OURIVES (AUTOR(A))

WELSON ALMEIDA BARRETO (AUTOR(A))

RICARDO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR NICOLETTI (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃ E S  D E C I S Ã O  A u t o s  n° 

1000811-58.2018.811.0024 Vistos, etc. RICARDO GOMES DOS SANTOS, 

MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO, WELSON ALMEIDA BARRETO e 

ROBERT RONDOM OURIVES ajuizaram ação de interdito proibitório em 

desfavor de JÚLIO CÉSAR NICOLETTI. Alegam os autores serem 

possuidores de imóvel rural localizado nesta Comarca, com área total de 

333 trezentos e trinta e três hectares, cujo exercício da posse se daria, de 

maneira consolidada, há mais de 30 (trinta) anos. Narram que, em 13 de 

agosto de 2018, o requerido, juntamente com terceiras pessoas que não 

sabe nominar, seus funcionários, teria rompido cadeado da propriedade, 

nela adentrando e instalando no local. Informam que, ao tomarem ciência 

da invasão, acionaram a Polícia Civil, quando os invasores foram retirados 

de forma pacífica do imóvel. Todavia, temem pela concretização de novo 

esbulho possessório, razão pela qual postulam o deferimento de medida 

liminar para obstar ‘que o requerido, seus comparsas e/ou terceiros, se 

abstenham de praticar qualquer ato ofensivo, danoso, esbulhativo ou 

turbativo à posse’. É o relatório. Decido. Para a concessão de liminar em 

ação de interdito proibitório, conforme estabelece o artigo 561 do Código 

de Processo Civil, incumbe a prova dos seguintes requisitos: a prova da 

posse e a prova de ameaça à sua posse ou do justo receio de que venha 

a ser molestada, praticado a menos de ano e dia da data de ajuizamento 

da demanda. Conquanto haja elementos a demonstrar a posse dos 

autores sobre a área descrita na exordial, o que se vê pelos documentos 

que a acompanham (matrícula, memorial descritivo e outros documentos), 

não há provas de ameaça ou justo receio de eventual moléstia ao 

exercício do referido direito. Ressalto nesse sentido que suposta a 

invasão perpetradas pelos requeridos, com base nos documentos 

apresentados nesta quadra de cognição perfunctória, não se deu no local 

da posse dos autores, mas, sim, ao que consta dos boletins de ocorrência 

lavrados em sede policial, em área de terceira pessoa (João Batista da 

Silva Moreira), quem, inclusive, procurou a autoridade policial para as 

providências que entendia cabíveis. Assim, se por um lado, não há provas 

suficientes do ocorrido, por outro, sem desnecessárias delongas, não há 

outras provas de que haja qualquer risco e/ou ameaça de invasão na área 

de posse dos autores, razão pela qual o indeferimento da liminar se impõe. 

Nesse sentido, convém ressaltar, que a indicação de possível esbulho, já 

não mais existente, em área supostamente vizinha à dos autores, não é 

prova que evidencie, em sede liminar, a existência de ameaça à posse dos 

autores. CONCLUSÃO Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Cite-se 

a requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecerem à audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e 

realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) desta Comarca (art. 334 CPC/2015). Advirtam-se às partes que 

a ausência injustificada à audiência de conciliação será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8°, CPC/2015). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, 

CPC/2015). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC/2015), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, 

do CPC/2015. Advirta-se à parte requerida a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC/2015). 

Havendo acordo, retorne o feito em conclusão. Contestada a ação, sendo 

o caso (arts. 350 e 351 CPC/2015), intime-se a parte requerente para 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de setembro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82459 Nr: 2164-24.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLEICE ANA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELVES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de alimentos ajuizada por R. G. da S. M., representado 

por sua genitora Cleice Ana de Moraes, contra Helves Pereira da Silva, 

pelos motivos narrados na inicial.

Recebida a exordial, foram arbitrados alimentos provisórios em favor do 

menor e determinada a citação/intimação das partes para tentativa de 

composição amigável.

Expedido o mandado, a parte autora não foi encontrada para intimação, 

restando inexitosa a audiência de tentativa de conciliação.

Em peça protocolada em 29.6.2018, a parte autora, por intermédio da 

Defensoria Pública, requereu a desistência da presente ação.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, verifica-se que após de devidamente intimada a 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, a parte autora postulou 

pela desistência da ação.

DISPOSITIVO.

 Desta feita, HOMOLOGO a desistência da presente ação para os fins do 
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artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC.

 Por conseguinte, revogo a liminar deferida em 17.8.2016 e JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço 

com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 22159 Nr: 1483-35.2008.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Cesar Lara de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Sales de Freitas - 

OAB:7888

 Vistos, etc.

I. Acolho o parecer de fls. 174v.

II. Desta Feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

12.11.2018, às 13h30min.

III. Intimem-se as testemunhas Sebastião Mario de Oliveira, Dalva Cristina 

da Paixão Coelho e Edson Coelho da Silva para comparecerem ao ato 

assinalado.

IV. Intimem-se o acusado, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69420 Nr: 159-63.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ARRUDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Geraldo Arruda dos Santos, 

em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pelos motivos 

expostos na inicial.

 Devidamente intimado a se manifestar, o advogado subscritor da ação, se 

manteve inerte (certidão datada de 24.8.2017).

 Intimado pessoalment para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, a parte autora silenciou.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento há mais de 1 (um) ano.

As partes têm a obrigação processual de promover os atos e diligências 

necessárias ao andamento do feito, não o fazendo, a extinção da 

presente é medida que se impõe (art. 485, III, CPC).

Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um) ano por negligência da parte autora, julgo extinto sem resolução do 

mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, II, 

III do CPC.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 19983 Nr: 625-04.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar nos autos, tendo em vista acórdão 

de f. 178/179.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 98217 Nr: 4994-26.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odynilza Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini - OAB:10426

 Vistos, etc.

I. RECEBO a apelação interposta pela defesa.

II. Considerando que o recurso foi apresentado já com as razões, 

intime-se a parte apelada para contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias.

III. Apresentadas as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo para 

esta finalidade, remetam-se o autos ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para exame do recurso, com as homenagens de estilo.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41658 Nr: 100-80.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Garcia LTDA ME, Oswaldo de 

Arruda Garcia, Maria Sebastiana de Arruda Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar nos autos quanto as 

correspondencias devolvidas e juntadas à f. 89/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103261 Nr: 1142-57.2018.811.0024

 AÇÃO: Requerimento de Reintegração de Posse->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PINTO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Modesto Miranda Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para no prazo de 10 dias informar endereço atualizado do requerido para 

que seja designada nova audiência de tentativa de conciliação, em 

cumprimento a r. decisão do dia 12/3/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34590 Nr: 337-85.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia de Sousa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 
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Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Conforme demonstrado às fls. 45, 57, 63, 70, 74, 79, 83, 87, 94, 104, 

108, 112, 116, 145 e 149, incluindo a data de hoje, verifica-se claramente 

que a autora da presente ação previdenciária não é encontrada.

II. Em razãodo exposto, em face do manifesto desinteresse processual, 

extingo o processo, sem resolução de mérito, consoante dispõe os incisos 

II e VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário, saindo ciente o ilustre advogado 

da autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71855 Nr: 1025-71.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Cristina de Almeida Albernaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franklin da Silva Botof - 

OAB:11347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT

 Certifico que fica sem efeito o impulsionamento do dia 31/8/2018 e carga 

efetuada à procuradoria federal, tendo em vista que não é parte nos 

autos. Assim intimo novamente as partes, pela imprensa, para no prazo de 

15 idas manifestarem quanto aos Laudo Pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 98438 Nr: 5098-18.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE SOARES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestarem quanto ao Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74826 Nr: 2327-38.2015.811.0024

 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 Paulino Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio João José da Cruz Pereira, Eliseu 

Cerisara, Balbina da Silva Jeric

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a cota do MP, informando o 

necessário para citação do confrontante indicado. Certifico ainda, que a 

fazenda pública municipal e estadual, já foram devidamente citadas, 

conforme informa a certidão do dia 05/4/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36590 Nr: 3317-39.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Francini Mandi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. A fim de viabilizar a citação pessoal, intime-se a parte exequente, para 

que, no prazo de quinze (15) dias, apresente aos autos o número do CPF 

da parte executada, a fim de possibilitar a busca de endereço via Bacen 

Jud.

 II. Com a manifestação, tragam os autos conclusos.

III. Decorrido o prazo sem resposta, o que deverá ser certificado, desde já 

determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, anotando-se o 

necessário no sistema Apolo, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF.

IV. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 94294 Nr: 3058-63.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- LTDA, 

Sidnei Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o ATUAL advogado da requerente, pela 

imprensa, para no prazo 15 dias manifestar, manifestar nos autos 

informando o endereço atualizado da parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39749 Nr: 2272-29.2011.811.0024

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMAdS, ASdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBS(dB, BDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson Figueiredo Serrou 

Barbosa - OAB:11370/MT, SELMA SILVA BRAGA ADDOR - OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, observa-se que foi proferida sentença às fls. 85/87, 

a qual foi confirmada pelo acórdão de fl. 120, determinando que o 

requerido apresentasse os documentos solicitados na exordial, tendo o 

referido acórdão transitado em julgado, conforme fl. 123.

No entanto, verifica-se que até a presente data, o requerido se manteve 

inerte em relação à determinação quanto a apresentação da apólice de 

seguro, embora devidamente intimado (fl. 205).

Diante do exposto:

I. Acolho o pedido de fl. 198, para determinar a busca e apreensão da 

apólice objeto da presente ação, atentando-se aos endereços indicados 

na referida petição.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103640 Nr: 1307-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Rodrigues de Rezende, Lucely Quiles 

de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISVALDO PAIVA DE 

MENEZES - OAB:29518
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Segundo informação apresentada pelo próprio exequente na petição 

inicial, a parte contratante, isto é, o Sr. Hermes Rodrigues Rezende, 

faleceu na data de 14.7.2017. Informa, todavia, que a ação foi ajuizada 

contra a executada, na pretensa qualidade cônjuge do falecido e sob o 

fundamento de ordem fática de que teria ela sido beneficiada com os 

serviços prestados pelo exequente, objeto do título executado. Contudo, é 

certo que, nos termos do que dispõe o art. 1997, ‘caput’, do Código Civil, é 

a herança quem responde pelo pagamento das dívidas contraídas pelo 

falecido, de maneira que os herdeiros só respondem na proporção do que 

lhes couber.

 Dessa maneira, de modo a constatar a legitimidade passiva da executada 

é imprescindível, em primeiro plano, a prova do falecimento do devedor, a 

qual se dará, é certo, com a juntada da respectiva certidão de óbito. 

Ademais, necessário que se esclareça se existem demais herdeiros do 

falecido, bem como se há inventário aberto, de modo que, em sendo o 

caso a representação processual do espólio dar-se-á pelo inventariante, 

conforme arts. 75, VII, e 618, I, do CPC.

II. Portanto, intime-se a parte exequente, por intermédio do advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial, de maneira a esclarecer acerca da ilegitimidade passiva da 

executada, apresentando aos autos as informações e documentos 

apontados no item anterior, sob pena de indeferimento da petição inicial.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 94294 Nr: 3058-63.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- LTDA, 

Sidnei Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 330, II, do CPC/2015, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/2015, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, 

exclusivamente no que se refere ao pedido de suspensão da inscrição do 

nome do autor do órgão de restrição ao crédito.Ademais, ausente o 

requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de bens. Notifique-se o requerido para oferecer manifestação por escrito, 

que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo 

de 15 (quinze) dias (LIA, art. 17, § 7º).Em seguida, conceda-se vista ao 

Ministério Público, pelo mesmo prazo (art. 17, §4º).Após, venham os autos 

conclusos para o juízo de admissibilidade da presente ação, nos termos 

dos §§ 8º e 9º do art .  17 da Lei nº 8.429/92. 

Intime-se.Notifique-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

KIMBILLY CRISTINA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000154-53.2017.8.11.0024 REQUERENTE: KIMBILLY 

CRISTINA CRUZ RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Na forma 

do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, 

para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos 

hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de 

imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do 

último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

LEILA LUIZA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000792-86.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LEILA LUIZA 

DA COSTA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º 

do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-30.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

RUTH DE FREITAS CARNAUBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000356-30.2017.8.11.0024 REQUERENTE: RUTH DE 

FREITAS CARNAUBA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, 

intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a comprovar 

a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto de renda; 

cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-75.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 27/09/2018 às 13h45min, devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 6 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin 

- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR (ADVOGADO(A))
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EDUARDO GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 27/09/2018, às 14:00, devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 6 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin 

- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-78.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IURYS KACIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para 27/09/2018 Hora: 14:30 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 6 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-63.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

INGREDY LUANNA DA MATA (REQUERENTE)

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para 27/09/2018 Hora: 14:45 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 6 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para 27/09/2018 Hora: 15:00 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 6 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-36.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ADENICE FRANCA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000763-36.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADENICE FRANCA DE 

QUEIROZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO GOMES LEITE (REQUERENTE)

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000251-53.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ALUIZIO GOMES LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-04.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES MENDES RIBEIRO (REQUERENTE)

PABLO RAMIRES FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SEGUROS (REQUERIDO)

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000015-04.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JANE RODRIGUES MENDES 

RIBEIRO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SEGUROS, BRASIL VEÍCULOS 

CIA DE SEGUROS Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-47.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

WAGNER LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000329-47.2017.8.11.0024 REQUERENTE: WAGNER LIMA BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Recebo o recurso interposto, 

no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo 

que as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. 

Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-57.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS (ADVOGADO(A))

JOAO PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NIPPONFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 

(REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 407 de 779



THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT (ADVOGADO(A))

BANCO INTERMEDIUM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010131-57.2011.8.11.0024 REQUERENTE: JOAO PEREIRA DOS 

ANJOS REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM S/A, NIPPONFLEX - INDUSTRIA 

E COMERCIO DE COLCHOES LTDA Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-37.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA LOVISON (ADVOGADO(A))

CRISTIANO LOVISON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILSON CAMPEONI SANCHEZ (EXECUTADO)

J W C SANCHES - ME (EXECUTADO)

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, acerca 

da decisão de id. 13722921, constante nos autos, bem como, para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor relativo a 

expedição de certidão para fins do artigo 782,§ 3º do CPC e no mesmo 

prazo, manifeste-se acerca dos documentos de id. 154211646, 15211653, 

15211663 e 15211668. Colider/MT, 06 de setembro de 2018. PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002283-76.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON RODRIGUES (AUTOR(A))

GILSON APARECIDO ROSSETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES AGRO SOL LTDA (RÉU)

ADRIANE BARBOSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação da(S) parte(S) Requerida/sucumbente(s), por 

seu(s) Advogados para que no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o valor 

das custas sendo: - o valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) 

de custas processuais; - o valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta 

reais) de taxa judiciária, através da emissão das guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou remanescentes (ou 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155). Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, 

será tomada as providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de 

dívida ativa ao Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a 

devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO, nos 

termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ. Colider/MT, 06 de setembro de 

2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000140-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA REBOUCAS (REQUERENTE)

RICARDO AUGUSTO BARASUOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) Requerente(s), por seu(s) 

Advogado(s) para que no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o valor das 

custas sendo: - o valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) de custas processuais; - o valor de R$ 154,24 (cento 

e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) de taxa judiciária, 

através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Custas e 

T a x a s  F i n a i s  o u  r e m a n e s c e n t e s  ( o u 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155). Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, 

será tomada as providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de 

dívida ativa ao Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a 

devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO, nos 

termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ. Colider/MT, 06 de setembro de 

2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101357 Nr: 3144-16.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/MT, MARLUCE NÚBIA BALDO DOS SANTOS MACULAN - 

OAB:OAB-MT 20.027/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Segundo a parte autora, a parte ré não implantou arbitrariamente o 

pagamento do benefício concedido por meio de decisão interlocutória e/ou 

sentença judicial. Assim, considerando-se que o valor da causa é irrisório 

em comparação ao porte da União, diante da manifesta gravidade do caso 

por veicular verbas alimentares e da repercussão negativa do 

descumprimento da decisão judicial, por abalar a credibilidade no 

funcionamento das instituições públicas, bem ainda pela indiferença, pelo 

menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, desde já, multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto 

Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS 

DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação 

dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as 

vezes, multa que será exigível caso não cumprida a presente decisão 

judicial no prazo de 30 (trinta) dias, servindo a presente como 

ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma 

legal.ADVIRTA-SE ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP de que o 

descumprimento da presente decisão poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do 

NCPC, desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99031 Nr: 1500-38.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MIGUEL MOLINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 
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SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de SILVIO MIGUEL MOLINAS, brasileiro(a), vaqueiro, portador(a) da CI/RG 

nº 848.994 SSP/MT e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 878.678.851-53, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, nos termos do art. 

44 da Lei 8.213/91; e b) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da sentença, no que 

respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) 

dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da 

CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) em 01/08/2016, 

data posterior à cessação do benefício (fl. 20).c) REJEITAR a arguição 

preliminar da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação (...). Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 112387 Nr: 1927-64.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS, MARIA JOSE DOMICIANO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CARAPÁ DE SECOS E 

MOLHADOS LTDA, HDI SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIS VERÍSSIMO - 

OAB:14.357-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Vistos.

DEFIRO os pedidos da parte requerida às fls. 64/65.

Verifica-se que as testemunhas dela não foram intimadas porque se 

mudaram dessa localidade, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça à fl. 

63.

Instada à manifestação, a parte requerida informou os endereços das 

testemunhas Ademir Francisco Gomes e Apolo da Silva Rodrigues, nas 

Comarcas de Alta Floresta e Terra Nova do Norte, respectivamente, bem 

como requereu o cancelamento da audiência designada e a remessa da 

carta precatória às aludidas comarcas.

Assim, CANCELO a audiência anteriormente designada.

 Encaminhe-se a presente missiva em caráter itinerante às Comarcas de 

Alta Floresta/MT e Terra Nova do Norte/MT para cumprimento do ato 

deprecado.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15532 Nr: 3176-46.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILINO RIBEIRO FERRAZ, ARIOSVALDO 

SPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte exequente e 

executado(s), para no prazo de 05(cinco)dias manifestarem sobre os 

documentos de fls. 123; 125/126vº e 127/131, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2670 Nr: 1270-79.2005.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EVARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TEZINI MOLINA, SÉRGIO TEZZINI 

MOLINA, ELZIRA TEZINI MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Angélica Piovesan da 

Silva - OAB:OAB/MT 17.547E, DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:OAB/MT 14.371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, THAIZZE DE 

OLIVEIRA LANGARO - OAB:14756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO TEZINI MOLINA 

FILHO - OAB:

 Vistos.

 Considerando que a parte executada devidamente citada por edital não se 

opôs ao bloqueio judicial realizado, conforme certidão de fl. 237, 

expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia penhorada e 

vinculada aos autos em favor da parte exequente (fl. 189).

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor penhorado, transferindo-o à conta indicada.

Após o encaminhamento do alvará eletrônico ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para dar o devido prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do NCPC, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59130 Nr: 749-90.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA GAZOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, nos termos do art. 

1.022 e seguintes do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISNos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT.Mantenho o feito conclusos em gabinete para revisão do 

b e n e f í c i o  d a  g r a t u i d a d e  d a  j u s t i ç a  o u t r o r a 

concedido.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82503 Nr: 3547-24.2012.811.0009

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE COLÍDER - MT - Sr. 

Celso Paulo Banazeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por 

JOAO APARECIDO DA SILVA, em desfavor de CELSO PAULO 

BANAZESKI, todos devidamente qualificados nos autos.

O nobre advogado da parte autora requereu a extinção do presente feito 

em razão do falecimento dela (fl. 142).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Razão assiste ao pedido do nobre causídico.

É que com o falecimento da parte autora, conforme certidão de óbito 

acostada na fl. 142-verso, resta a extinção do feito por ser intransmissível 

o objeto buscado.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IX, do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS
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Deixo de estabelecer condenação em custas processuais em razão do 

art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso c.c. o art. 

77, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso e art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/01, bem como em 

honorários advocatícios, na autorização do art. 25 da Lei 12.016/09 e das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça.

Extinta a impetração pelo falecimento, deixo de remeter os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na licença do § 1º, 

do art. 14, da Lei 12.016/09.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento n.º 

41/2016, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Cientifique-se o Ministério Público.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90505 Nr: 3381-21.2014.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DO NASCIMENTO CARLOS, MARIA DE 

FÁTIMA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para se manifestar quanto ao 

estudo de situação nº 01/3ªCIAPM/2018 realizado (fls. 234/245), bem 

como informar o local onde as partes requeridas e seus pertences 

(móveis que guarnecem a residência) irão permanecer após o 

cumprimento do mandado de reintegração de posse, seja na residência 

dos filhos, amigos ou familiares, seja em albergue público ou lar dos 

idosos, seja em propriedade privada com aluguel social ou ainda outra 

medida análoga, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cumprimento da 

medida independentemente do alojamento das partes requeridas e de seus 

bens móveis.

 Após, com ou sem indicação do local do alojamento, cumpra-se 

integralmente o mandado de reintegração de posse às fls. 224/225.

Oficie-se à Secretaria de Assistência Social do Município e ao Corpo de 

Bombeiros para acompanharem o cumprimento da medida.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52846 Nr: 283-67.2010.811.0009

 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 CLEONE DAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NEUMA TEREZINHA 

CIELO MANICA, para devolução dos autos nº 283-67.2010.811.0009, 

Protocolo 52846, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001271-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA ELIAS (AUTOR(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da 

parte autora, para comparecimento à audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO designada para o dia 29/11/2018, às 13h30m, devendo 

trazer a parte autora e suas testemunhas, independente de intimação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93583 Nr: 1761-37.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEUZA PAULUCCI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS ao pagamento da aposentadoria rural por idade a Sra. Maria Cleuza 

Paulucci de Souza, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe 

o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

r e q u e r i m e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  ( 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 ) ,  d e v i d a m e n t e 

atualizadas(...)BENEFÍCIO CONCEDIDOAposentadoria Rural por 

Idade.DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB)11/03/2014 – data do 

requerimento administrativo(...)CONCEDO a antecipação dos efeitos da 

tutela, pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum 

in mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e 

DETERMINO a implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Ademais, declaro EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.3 -(...)5 - Por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).6 - Sem custas.7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens.8 - 

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.9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92511 Nr: 989-74.2015.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LAURINDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA CAVALCANTI SELLMER - 

OAB:2140765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE MATCHIL 

MACHADO DA SILVA - OAB:6015/MT

 Autos n.: 989-74.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 92511.

Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de JOÃO LAURINDO DOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 410 de 779



SANTOS alegando, em síntese, excesso de execução resultante da 

diferença entre os cálculos apresentados pela embargada e os juntados 

pelo embargante.

Intimada para impugnar, a parte embargada compareceu nos autos (fl. 22) 

e concordou com os cálculos apresentados, requerendo sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Considerando que a própria parte embargada concordou com os cálculos 

apresentados, não resta alternativa senão extinguir o feito com resolução 

do mérito.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pleito da embargante, razão por que HOMOLOGO os 

cálculos apresentados às fls. 09-10.

Com base no princípio da sucumbência, CONDENO a embargada ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrando esses, eqüitativamente, em 10% sobre o valor da causa, 

porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do 

NCPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei.

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC/2015.

P.R.I.C.

TRASLADE-SE cópia da presente decisão e dos cálculos apresentados 

pela Autarquia (fls. 09-10) para os autos principais. Após, naquele feito, 

EXPEÇA-SE requisição de pagamento.

Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo.

Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100934 Nr: 2820-26.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez, formulado por Sandro Alves contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência dos requisitos 

legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Neste passo, 

cumpre consignar que “Não há que se falar em devolução de parcelas 

recebidas pela parte autora, a título de benefício de auxílio-doença, tendo 

em vista sua natureza alimentar e a boa-fé do demandante, além de terem 

sido recebidas por força de determinação judicial”. (TRF-3 - AC 

0034577-38.2012.4.03.9999 – Décima Turma – Relator Desembargador 

Federal Sérgio Nascimento, jul. 5 de março de 2013). 3 - CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do Código de Processo Civil, por 

ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. 4 - Interposto recurso 

de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do 

Código de Processo Civil, intime-se para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional 

Federal, com as nossas homenagens.5 - Preclusas as vias recursais, o 

que deverá ser certificado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em quinze (15) dias. Por fim, 

OFICIE-SE com URGÊNCIA a Autarquia demandada, para cessar o 

benefício de auxílio-doença que havia sido implantado em favor do autor 

mediante ordem judicial, caso já não tenha feito.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 07 de agosto de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92607 Nr: 1054-69.2015.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL LEITE BERTOLAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS ao pagamento da aposentadoria rural por idade à Sra. Raquel Leite 

Bertolazi, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde da data seguinte ao 

da cessação do benefício na via administrativa (05/08/2014, fl. 63), 

devidamente atualizadas(...)CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, 

pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in 

mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC.(...) Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. (.. .)Sem custas.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC). Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 13 de agosto 

de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101482 Nr: 3246-38.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxíl io-doença ao autor Luiz Caetano, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir do dia 06/02/2016(DIB) à 

06/12/2016(DCB), devidamente atualizado.Em razão da decisão acima, 

nada obstante tenha este Juízo em análise sumária quando do 

recebimento da exordial entendido ser possível o deferimento da tutela 

antecipada para receber o benefício de auxílio-doença logo no início da 

demanda, neste momento deflui-se dos autos que os pressupostos para 

sua manutenção estão ausentes,  mot ivo pe lo  qua l , 

REVOGO-A(...)Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.CONDENO a requerida no pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa.Sem custas, na forma da lei.Diante da eventual preclusão 

da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a 

liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, Código de Processo Civil).Por fim, ante a revogação da 

tutela antecipada, OFICIE-SE com URGÊNCIA a Autarquia demandada, para 

cessar o benefício de auxílio-doença que havia sido implantado em favor 

do autor mediante ordem judicial, caso já não tenha feito.Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias.Publique-se. 
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Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 23 de agosto de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100788 Nr: 2711-12.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 2711-12.2016.811.0009.Código Apolo n°: 100788.Vistos, 

etc.Cuida-se de “Ação de Concessão de Benefício Assistencial” com 

pedido de tutela antecipada proposta por Antonia Alves de Lima, em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, com o propósito de que seja implantado o benefício 

assistencial de amparo ao deficiente, sob o argumento de que apresenta 

deficiência mental, o que lhe acarreta incapacidade para exercer atividade 

laboral. Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/23.(...)Diante do 

acima exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

Antonia Alves de Lima, o benefício de amparo social no importe de 01 (um) 

salário mínimo mensal, desde a data do laudo pericial (20/11/2017, fl. 

35/44), devidamente atualizado.(...) CONCEDO a antecipação dos efeitos 

da tutela, pela própria fundamentação da presente sentença e pelo 

periculum in mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e 

DETERMINO a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) 

dias.Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, 

nos termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.Por essa mesma razão, CONDENO a Autarquia 

Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre 

as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas 

(artigo 85, § 8º, Código de Processo Civil e Súmula 111 do STJ).Sem 

custas.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do Código de Processo Civil, INTIME-SE (...)Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as cominações e baixas de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 23 de agosto de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56692 Nr: 983-09.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSMO DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, tendo em vista não ter sido possível 

expedir o RPV da parte autora, uma vez que ao inserir os dados no 

referido sistema (TRF) para expedição da Requisição aparece a seguinte 

mensagem: "O BENEFICIÁRIO ESTÁ COM SITUAÇÃO CADASTRAL 

IRREGULAR NA RECEITA FEDERAL, A RPV NÃO PODERÁ SER SALVA", 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56084 Nr: 495-54.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉRICO PEREIRA CANGUÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92511 Nr: 989-74.2015.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LAURINDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA CAVALCANTI SELLMER - 

OAB:2140765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE MATCHIL 

MACHADO DA SILVA - OAB:6015/MT

 FINALIDADE: intimação do(s) advogado(s) das partes DE TODOS OS 

TERMOS DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ÀS FLS. 23, SENDO 

QUE O CONTEÚDO EM SUA INTEGRA ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(WWW.TJMT.JUS.BR)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92961 Nr: 1297-13.2015.811.0009

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT- 20.430, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER na audiência redesignada, conforme teor do despacho a 

seguir transcrito: "Vistos, etc. Diante da ausência do representante do 

Ministério Público nesta comarca entre o dia 10 a 17 do mês de setembro 

do ano de 2018, em razão de gozo de compensatórias, conforme se extrai 

do Ofício nº. 284/2018/PROJUS/CÍVEL, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada, para o dia 26 de setembro de 2018, às 14h10min.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Colíder/MT, 23 de agosto de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade-Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92961 Nr: 1297-13.2015.811.0009

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT- 20.430, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REPRESENTADA, Dr. CILSO 

PEREIRA DOS SANTOS, para no prazo legal, manifestar nos autos, acerca 

do teor da certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 97, devendo 

informar os endereços atuais das testemunhas, se for o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92461 Nr: 960-24.2015.811.0009

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aerlisson Alonso de Souza 
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Silva - OAB:5.431-F, CLAUDIRENE CRISTINA CARVALHO - 

OAB:16036/O MT, ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - 

OAB:12937/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER NA AUDIÊNCIA REDESIGNADA, conforme teor do despacho 

a seguir transcrito: "Vistos, etc. Diante da ausência do representante do 

Ministério Público nesta comarca entre o dia 10 a 17 do mês de setembro 

do ano de 2018, em razão de gozo de compensatórias, conforme se extrai 

do Ofício nº. 284/2018/PROJUS/CÍVEL, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada, para o dia 26 de setembro de 2018, às 13h30min. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Colíder/MT, 23 de agosto de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade-Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81975 Nr: 2977-38.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não foi possível expedir o Alvará em nome da parte, 

pois ao inserir os dados no sistema SISCONDJ aparece a informação de 

CPF INVÁLIDO. Por esta razão, consultei no site da Receita Federal e 

realmente o CPF do autor encontra-se SUSPENSO, conforme fls. 92. 

INTIMO o Advogado da parte a se manifestar nos autos no prazo de 05 

dias sobre a informação ora juntada. O referido é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30269 Nr: 1577-67.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LAURINDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1577-67.2004.811.0009.

Código Apolo nº: 30269.

 Vistos, etc.

 Aguarde-se o cumprimento da sentença proferida nos autos em apenso 

de nº 989-74.2015.811.0009, código nº 92511.

 Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89824 Nr: 2807-95.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE KRASUSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ANTONIO CASALEGNO, HOSPITAL E 

MATERNIDADE CRISTO REI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulcineide Aparecida Barbosa - 

OAB:OAB/MT- 17329-O, Ovídio Iltol Araldi - OAB:MT - 7974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15.508

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Requerida: Dr. Andrei Cesar 

Dominguez, para que no prazo de 05(cinco) dias, providenciar o preparo 

da Carta Precatória expedida à Comarca de Cuiabá/MT, para oitiva de 

testemunha, através do RECOLHIMENTO DA GUIA no site do TJMT, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86102 Nr: 3500-16.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, NET 

PARANÁ COMUNICAÇÕES LTDA "NET CURITIBA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Autos nº: 3500-16.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 86102.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por Donizete 

de Oliveira em face de Net Serviços de Comunicação S.A. e Net Paraná 

Comunicações Ltda "Net Curitiba", ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, foi determinada à fl. 80 a intimação pessoal do autor 

para dar regular prosseguimento ao feito.

À fl. 83 aportou certidão do oficial de justiça expondo que, no endereço 

informado encontra-se situada uma empresa há mais de sete anos, no 

entanto, o requerente não foi encontrado.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Determinada a intimação pessoal do requerente para dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção e arquivamento, o mesmo não foi 

encontrado, tendo em vista não ser encontrado.

 Pois bem, ad argumentandum tantum, é dever das partes comunicar 

qualquer mudança de endereço (art. 274, parágrafo único, CPC.). No 

presente caso, a requerente se mudou e não há comunicação qualquer no 

feito.

 Desta feita, caracterizada a desídia da parte requerente, alternativa outra 

não há se não a extinção do feito sem resolução do mérito.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com supedâneo no art. 485, III do Código de Processo Civil.

 CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por 

ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Colíder/MT, 05 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85131 Nr: 2529-31.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERALDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos para 

INTIMAR o(a) Advogado(a)da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

acerca dos documentos de fls. 180/183.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89824 Nr: 2807-95.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE KRASUSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ANTONIO CASALEGNO, HOSPITAL E 
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MATERNIDADE CRISTO REI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulcineide Aparecida Barbosa - 

OAB:OAB/MT- 17329-O, Ovídio Iltol Araldi - OAB:MT - 7974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15.508

 Isto posto, conheço dos embargos, acolhendo-o, razão pela qual decido 

sobre o ponto omisso:1 – No tocante a prova pericial, consistente na 

realização de exame psicológico com a autora para aferir-se a extensão 

de eventual dano moral sofrido, tenho que não merece deferimento. Isto 

porque, não coaduna com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade 

submeter a autora a perícia ora pleiteada, fazendo-a reviver fatos 

lamentáveis de sua vida, pois, além de não ser possível mensurar o dano 

emocional experimentado em tais casos, já que a perda de um filho se 

traduz em um sofrimento inigualável; mutatis mutandis, trazendo o instituto 

da vitimização, estudado em matéria de criminologia forense, o fato de ter 

que recordar tais momentos ao expô-la a realização de tal perícia faz que 

seja caracterizada a vitimização secundária, o que poderá trazer uma 

frustração ainda maior. Assim, INDEFIRO a prova pericial pleiteado pelo 

requerido Claudio Antonio Casalegno.2 – Noutro vértice, quanto à falta de 

determinação expressa para intimar o requerido para arrolar testemunha, 

sem delongas desnecessárias, em virtude da intimação de fl. 347 e, após, 

o consequente arrolamento de testemunhas pelo embargante às fls. 574, 

não vislumbro prejuízo ao embargante, razão pela qual tenho como 

prejudicado sua irresignação neste ponto. 3 – E, quanto à alegação de não 

ter a autora especificado provas e, portanto, não poderia arrolar 

testemunhas, esta não merece prosperar, pois quando da propositura da 

ação, tal prova fora requerida na exordial (fls. 06-21).4 – Por fim, defiro o 

pleito de fl. 574, razão pela qual, EXPEÇA-SE Carta Precatória a Comarca 

de Cuiabá/MT para oitiva da testemunha Ulisses Antonio Lemes do 

Prado.E, nesta oportunidade consigno que as testemunhas a serem 

ouvidas neste Juízo devem ser intimadas nos termos do art. 455, do CPC, 

ou seja, por intermédio do advogado da parte.Intimem-se. Cumpra-se.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colider/MT, 05 de setembro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110665 Nr: 844-13.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDEMIR PESSOA DE CARVALHO, 

Rg: 2382452-2, Filiação: Sonia Aparecida Pessoa de Carvalho, data de 

nascimento: 10/09/1991, brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADE: CITAÇÃO do suposto agressor CLAUDEMIR 

PESSOA DE CARVALHO para contestar o pedido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

ofendida.

Resumo da Inicial: Trata-se de medidas protetivas requeridas por I.M.S., 

nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em caráter de urgência, haja vista 

as necessidades assecuratórias em relação à vítima. A requerente 

narrou, perante a autoridade policial, ter sido ameaçada pelo requerido 

CLAUDEMIR PESSOA DE CARVALHO no âmbito da relação doméstica e 

familiar.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, DEFIRO as seguintes medidas 

protetivas pleiteadas:• Afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência; • Proibição ao agressor de se aproximar da ofendida no limite 

mínimo de 300 (trezentos) metros; • Proibição ao agressor de manter 

contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; • Recondução 

da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. No que tange aos pedidos relativos à proibição de aproximação 

e contato com os familiares e as testemunhas, não há qualquer 

informação ou indício de que tenha ele atentado ou venha a atentar contra 

elas, razão pela qual, por ora, os INDEFIRO.IV - DELIBERAÇÕES FINAIS 

Oficie-se à autoridade policial comunicando que foram concedidas as 

medidas de proteção requeridas, devendo garantir proteção à ofendida, 

inclusive no caso de descumprimento das medidas, na forma estabelecida 

pelo art. 11 e incisos da Lei 11.340/06. Notifique-se o agressor acerca da 

presente decisão para que cumpra as determinações acima 

especificadas, consignando-se que o descumprimento das medidas 

protetivas ora deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA 

PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de 

Processo Penal. Intime-se a ofendida. Proceda-se à devida inclusão de 

dados para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. 

Cientifique-se o Ministério Público. Em razão do reduzido número de 

servidor desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Decisão prolatada às 20h55 do dia 22/03/2018, em regime de plantão 

judiciário, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 05 de setembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85142 Nr: 2544-97.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PRIMEIRA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DIAS DA SILVA, IVANILDO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO DIAS DA SILVA, Cpf: 

05935667185, Filiação: Maria Aparecida Dias Soares e de Luiz Aparecido 

da Silva, data de nascimento: 03/07/1994, brasileiro(a), natural de 

Colíder-MT, solteiro(a), estudante/serv. gerais e tatuador, Telefone 

66-9624-9705. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para comparecer junto à 3ª Vara desta 

comarca a fim de indicar dados bancários ou forma pretendida para a 

restituição do valor pago a título de fiança, informando todos os dados 

necessários, inclusive número do CPF, bem como comparecer junto à 

Diretoria do Fórum a fim de lhe ser restituída a motocicleta CG Titan 125, 

cor verde, placa JZH 8058, do município de Matupá/MT, dos pátios do 

Fórum sob suas expensas de eventuais despesas necessárias ao 

deslocamento da coisa. Com relação aos demais bens apreendidos, 

deverá o réu comprovar a propriedade, no prazo de 15 dias, sob pena de 

perdimento.

Despacho/Decisão: Autos nº. 2544-97.2013.811.0009 – Código nº. 

85142DespachoVistos, etc.1.Considerando que o réu não foi localizado 

conforme documentos de fls. 426/427, INTIME-O por edital.2.Para o caso 

de ser constatada a inércia, anoto que quanto aos valores já houve 

deliberação à fl. 420, para esta hipótese, e a motocicleta já foi restituída 

conforme fl. 425, prescindindo, pois, de nova conclusão.3.Após, não 

havendo pendências, ARQUIVE-SE.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 3 de julho de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz 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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 05 de setembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro
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 Cod. Proc.: 93968 Nr: 2051-52.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI FERRAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. ACOLHO o parecer 

ministerial utilizando-o como razão de decidir. EXPEÇA-SE o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86434 Nr: 3849-19.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 Autos nº. 3849-19.2013.811.0009 – Código nº. 86434

Despacho.

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o acusado para que no prazo de 05 (cinco) dias constitua 

advogado, ou caso alegue não ter condições financeiras para tanto, seja 

informado de que será assistido pela Defensoria Pública.

2. Caso o acusado permaneça inerte, ABRA-SE vista à Defensoria 

Pública, conforme artigo 396-A, §2º do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 03 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98922 Nr: 1423-29.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

GERCIONE MOREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PINTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/MT, Marluce Nubia Baldo dos Santos ( Estagiária)[ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) A expedição de 

precatória não suspende a instrução nos termos do art. 222 § 1º do CPP. 

Foram ouvidas neste ato as testemunhas locais, restando apenas a oitiva 

da testemunha Adalberto de Amorim Coelho, via precatória, fl.88. Deste 

modo, é caso de proceder o interrogatório do acusado, até mesmo porque, 

não houve oposição das partes. No mais, verifica-se que também já foi 

expirado o prazo de seu cumprimento, o que possibilita o julgamento, 

conforme aduz o art. 222, § 2º do CPP. 2) HOMOLOGO a desistência da 

testemunha Gilmar Silveira Sergio, conforme requerido pela acusação. 3) 

Não havendo demais provas a serem produzidas, pois não suscitadas 

pelas partes, DECLARO encerrada a fase de instrução; 4) No entanto, 

visando ao esclarecimento dos fatos, DEFIRO, excepcionalmente o pedido 

da defesa para a juntada de prova emprestada como diligências. Para 

tanto, concedo o prazo de 5 dias. 5) Após, ABRA-se vista ao Ministério 

Público para que apresentem suas alegações finais, e por fim, novamente 

a defesa para suas alegações finais. 6) Eis que a vítima já fora ouvida 

neste ato, DETERMINO a devolução da r. carta precatória de fls. 93, 

independentemente de cumprimento. CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94237 Nr: 2224-76.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos nº. 2224-76.2015.811.0009 – Código nº. 94237

Despacho

Vistos, etc.

 1) Salienta-se que foi revogado o tema 991/STJ, vinculado Recursos 

Especiais n. 1708301/MG e 1711986/MG, por força da decisão do relator 

Ministro Sebastião Reis Júnior.

2) ABRA-SE vista às partes para apresentação das alegações finais no 

prazo legal.

 3) Após, torne-me concluso.

Colíder-MT, 04 de setembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 96236 Nr: 3431-13.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON CORREIA DE CAMPOS, PATRICIA 

DO NASCIMENTO DE ALMEIDA, DARÇO SEBASTIÃO DE ALMEIDA, 

EDERSON ALVES DA SILVA, DIEFERSON DA SILVA, ARLINDO PEREIRA 

DE SOUZA, WANESSA OLIVEIRA NOGUEIRA, ANDERSON MATIAS DOS 

SANTOS, ALEX JUNIOR BARROS MACHADO, EMERSON JOSÉ COSTA 

HARTMANN, NAIARA LEÃO RIBEIRO, CLEYA TEIXEIRA DE SOUZA, DEIVID 

MATIAS DOS SANTOS, VANDERLEI RAMOS DA CRUZ JUNIOR, ROBSON 

OLIVEIRA DOS SANTOS PASSOS, DEIVID KANEY DE SOUZA REIS, 

FRANCINALDO SANTOS DO VALE, VALDOMIRO ANTONIO KRASUCKI, 

VLADEMIR MATHIACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NATAL PIO - 

OAB:110055, ANGELITA KEMPER - OAB:15090, MAURICIO RICARDO 

ALVES - OAB:15.523/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Autos nº. 3431-13.2015.811.0009 – Código nº. 96236

Despacho

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifica-se que embora tenha ocorrido a citação de 

todos os acusados para apresentar resposta à acusação, somente os 

réus Darço Sebastião de Almeida, Vlademir Mathiack, Wanessa Oliveira 

Nogueira, Alex Junior Barros Machado e Vanderlei Ramos da Cruz Junior 

apresentaram.

Assim, com relação ao réu Robson Oliveira dos Santos Passos, INTIME-SE 

novamente o causídico Dr. Maurício Ricardo Alves para que apresente a 

defesa do réu (fl. 1.717-verso e 1.737). Não sendo esse causídico 

advogado constituído para patrocinar a defesa do acusado, INTIME-SE 

este para que, se assim desejar, constituir novo advogado ou, caso 

alegue não ter condições financeiras para tanto, seja informado de que 

será assistido pela Defensoria Pública.

Quanto aos réus Deivid Matias dos Santos, Patricia do Nascimento de 

Almeida, Dieferson da Silva, Emerson José Costa Hartmann, Anderson 

Matias dos Santos, Arlindo Pereira de Souza, Valdomiro Antonio Krasucki, 

Eberson Correia de Campos e Deivid Kaney de Souza Reis, ABRA-SE 

vista à Defensoria Pública para que apresente as respostas à acusação.

No que tange aos réus Francinaldo Santos do Vale e Ederson Alves da 

Silva, verifica-se que o primeiro embora tenha sido intimado à fl. 1.718, não 

há até o momento notícia de ter constituído ou não advogado e o segundo 

em que pese tenha dito que possuía advogado (fl. 1.717-verso), 

verifica-se que sua defesa é patrocinada pela Defensoria Pública deste 

estado (fl.1.747), assim, de igual modo, ABRA-SE vista à Defensoria 

Pública para patrocinar a defesa dos mesmos.

No mais, DEFIRO os pedidos de fls. 1.749/1.754, assim, ABRA-SE vista ao 

Dr. Anderson Natal Pio para que apresente as respostas à acusação das 

rés Cleya Teixeira de Souza e Naiara Leão Ribeiro, no prazo legal.

Às providências. Cumpra-se.

Colíder-MT, 03 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111078 Nr: 1123-96.2018.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DOS SANTOS, ROSILENE 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na 

denúncia para o fim de ABSOLVER os réus CLEITON DOS SANTOS e 

ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS das imputações a que se sujeitaram 

nestes autos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Assim:a)EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

sentenciado CLEITON DOS SANTOS, devendo o mesmo ser posto 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso;b)REVOGO a prisão domiciliar imposta à acusada ROSILENE 

RODRIGUES DOS SANTOS.DETERMINO a destruição da droga apreendida, 

observando-se os preceitos normativos Lei nº. 11.343/2006 e Lei nº. 

12.961/2014, bem como Portaria nº. 55/2008/EXT/DGPJC, devendo ser 

mantida nos autos porção suficiente para contraprova.Após o trânsito em 

julgado:a)DETERMINO seja a munição apreendida encaminhada ao 

Comando do Exército, para as providências necessárias, o que faço com 

fulcro no artigo 25, da Lei nº. 10.826/2003, Ofício nº. 001/CMTJ/AMIO/2017 

e disposições da CNGC/MT e Provimentos aplicáveis à espécie.b)Em 

relação aos demais objetos e valores apreendidos (fls. 51/53 e 76) não 

consta informação a quem pertençam. Assim, INTIMEM-SE os réus para 

que digam, em 10 dias, se são de sua propriedade, devendo comprová-la, 

bem como, caso positivo, promova a retirada.Não sendo encontrados para 

intimação pessoal, INTIME-OS por edital.Decorrido o prazo e constatada a 

inércia, desde já, DECRETO A PERDA e DETERMINO a destruição.Às 

comunicações de praxe.Diante da absolvição deixo de condenar os 

acusados nas custas processuais.Às providências. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 06 de setembro de 

2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109743 Nr: 214-54.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE CONTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 INTIMAÇÃO do advogado FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB/MT 

18563, para que, no prazo legal apresente resposta a acusação, eis que o 

réu ao ser citado informou ao Sr. Oficial de Justiça que o contratou para 

sua defesa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109744 Nr: 215-39.2018.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Vistos.

Considerando o gozo de compensatórias e férias da Dra. Fernanda 

Alberton, presentante do Ministério Público, no período de 10 de setembro 

à 02 de outubro de 2018, consoante o Ofício nº 286/2018 à fl. 54, 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 13 DE MARÇO 

DE 2019, às 16H.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001230-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (EXEQUENTE)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001230-60.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: RICARDO ZEFERINO PEREIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

Cuida-se de ação de título executivo fundado em honorários advocatícios 

como defensor dativo, arbitrados nos processos 127-75.2011.811.0096 

(código n. 47154); 235-07.2011.811.0096 (código n. 47262), da VARA DA 

ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA/MT, consoante se verifica da certidão 

anexada. Citada a Fazenda Pública, esta não impugnou a execução, 

mantendo-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 13608379). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Postula-se o pagamento do valor de 

R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), cujo pedido foi instrumentalizado 

com a(s) certidão(ões) expedida(s) pelo Gestor Judiciário daquela Vara 

(art. 374, inc. IV; art. 405; art. 425, inc. I, todos do NCPC), com indicação 

do(s) processo(s) onde o exequente funcionou como advogado dativo. 

Registre-se, de início, que “A decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC, independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg no REsp 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para: HOMOLOGAR o cálculo/valor 

apresentado pela parte exequente na petição/planilha, no valor de R$ 

14.403,61 (quatorze mil, quatrocentos e três reais e sessenta e um 

centavos), referente aos honorários advocatícios de defensor dativo. 

Tendo em vista a ausência de regulamentação para o processamento e o 

pagamento de Requisições de Pequeno Valor na Primeira Instância, 

inexistindo, pois, uma forma padronizada pela qual a ordem judicial sobre o 

pagamento de obrigação de pequeno valor deve ser processada sob a 

égide do CPC/2015 e da Lei 12.153/2009 (sendo que se aguarda decisão 

da consulta à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, CIA nº: 

0056041-48.2016.8.11.0000); diante dos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais; bem como, depois de certificado o trânsito em julgado; 

determino as seguintes providências: Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se ofício no valor homologado, 

devendo a Fazenda Pública atentar-se quanto às deduções legais, 

revogando-se, com isso, a determinação anterior de encaminhamento da 

RPV ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Comprovado o pagamento no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), arquive-se. Decorrido 

o prazo, sem manifestação do executado ou do exequente acerca do 

pagamento, encaminhem-se os autos para elaboração do cálculo, 

discriminando os descontos com previdência, imposto de renda e outros 

que eventualmente sejam incidentes. Retornando os autos do contador 

judicial, conclusos para sequestro do numerário (art. 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009). Intime-se a parte exequente para que apresente o 

documento físico da Certidão no Cartório, que deverá retê-la para fins de 

cancelamento. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se. COLÍDER, 06 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-82.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EROIZA MADRUGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000071-82.2017.8.11.0009. REQUERENTE: EROIZA MADRUGA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Visto. Dispensado o relatório nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante ao não comparecimento do Reclamado à 

audiência de conciliação, em consonância com o art. 20 da Lei nº 

9.099/95, DECRETO a REVELIA da parte. No caso vertente o Reclamado 

não apenas incorreu em revelia, mas, também em confissão ficta, uma vez 

que deixou de contestar a ação e de impugnar as alegações e os 

documentos acostados à petição inicial pelo reclamante. Decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

reclamação é, pelo que sinto, improcedente. A parte reclamante busca ver 

o reclamado condenado ao pagamento de indenização por danos morais, 

apontando como ato ilícito a não instalação do serviço de telefone e 

internet na sua residência. Alega que contratou os serviços de telefonia 

fixa e internet, não tendo a reclamada instalado o serviço, o que lhe 

causou danos morais. Ora, a parte reclamante não recebeu nenhuma 

cobrança ou seus dados foram inseridos nos bancos de dados de 

consumidores inadimplentes, como se vê dos documentos anexados com 

a inicial. Assim, entendo que a solução jurídica a ser adotada resume-se 

na simples constatação de que não há neste caso danos morais que 

exceda a esfera dos aborrecimentos por qualquer um suportáveis na vida 

em sociedade. A parte reclamante não sofreu nenhum abalo à honra e 

nem experimentou qualquer situação de dor, sofrimento ou humilhação. No 

aspecto individual, o entendimento que se firma é de que os 

inconvenientes enfrentados pelo consumidor não excedem aos chamados 

meros aborrecimentos cotidianos. Assim, não se deve admitir a 

banalização dos danos morais, importante conquista jurídica trazida a 

partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, 

realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a exposição 

pública, situações que não se coadunam com uma simples recusa de 

conserto de eletroeletrônico que apresentou defeito físico decorrente de 

mau uso. STJ - DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA 

INTERNET. PRESENTE DE NATAL. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. 

VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA NO 

CASO CONCRETO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. 1.- A jurisprudência 

desta Corte tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, 

os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são 

suficientes para originar danos morais indenizáveis. 2.- A falha na entrega 

de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero 

inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos 

morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira 

ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a 

esse título. 3.- No caso dos autos, as instâncias de origem concluíram não 

haver indicação de que o inadimplemento da obrigação de entregar um 

"Tablet", adquirido mais de mês antes da data do Natal, como presente de 

Natal para filho, fatos não comprovados, como causador de grave 

sofrimento de ordem moral ao Recorrente ou a sua família. 4.- Cancela-se, 

entretanto, a multa, aplicada na origem aos Embargos de Declaração tidos 

por protelatórios (CPC, art. 538, parágrafo único). 5.- Recurso Especial a 

que se dá provimento em parte, tão somente para cancelar a multa. (STJ - 

REsp 1399931 / MG, RECURSO ESPECIAL, 2013/0281903-4, Relator 

Ministro SIDNEI BENETI, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do 

Julgamento 11/02/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 06/03/2014, RSTJ 

vol. 234 p. 344). ISTO POSTO, pelos fundamentos acima, julgo 

IMPROCEDENTE esta reclamação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Anoto, porém, que a parte autora informou ter sido cobrada a 

respeito dos serviços não instalados e prestados pela parte ré, e que teria 

pago tal cobrança com receio de ser negativada, consoante respectivo 

comprovante que teria acostado. Todavia, ao revés do que afirma, 

nenhum comprovante de pagamento ou mesmo a cobrança foram 

acostados. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 06 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000329-58.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MAYCON PINHEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. PRELIMINAR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

UNILATERAL pela necessidade de juntada de extrato oficial do SPC ou 

SERASA Rejeito o pedido da Reclamada de juntada pela autora de extrato 

de negativação emitido pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que 

o documento contido no ID 11819904 não impede a defesa da ré que, pode 

inclusive, apresentar nos autos nova consulta caso constate que o 

documento apresentado pelo autor seja falso. DA AUSÊNCIA DE 

CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Entendo que 

tal preliminar deve ser rejeitada, porquanto a pretensão ao recebimento de 

indenização por dano moral é resistida e, portanto, presente o interesse 

de agir. Portanto REJEITO a preliminar. CONEXÃO Não há que se falar em 

conexão, haja vista que os feitos discutem-se cobranças referentes a 

contratos e valores distintos. Portanto REJEITO a preliminar. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS em que o 

Requerente alega que, embora jamais tenha contratado com a Requerida, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Cediço que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a 

autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas 

partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de 

forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados 

Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é 

possível verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário 

perícia aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 
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produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A parte ré demonstrou que a parte autora foi/é sua 

cliente, notadamente porque efetuou pagamento de inúmeras faturas de 

consumo, deixando outras em aberto, como demonstra a reprodução 

eletrônica da tela sistêmica daquela, na autorização do art. 225 do Código 

Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os 

registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções 

mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena 

destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” Daí porque desnecessária a exibição de eventual contrato, 

máxime se considerar a possibilidade de contratação eletrônica ou remota, 

inclusive com autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, 

da Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora 

deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o 

Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à 

oferta, juntamente com login e senha necessários a acesso ao espaço 

reservado ao Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for 

o caso. § 1º Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações 

se dê por meio do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao 

Consumidor, por mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, 

os documentos mencionados no caput.” Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto julgo IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, com isso, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; 

CONDENO a parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. bem 

como em todos os honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, 

além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na 

licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput”, do NCPC, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). 

DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil. Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora 

usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente 

inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade 

pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas 

principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade da 

prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, REVOGO a 

gratuidade da justiça em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo 

único, do nCPC, art. 470, parágrafo único, e principalmente ao art. 949, 

inciso III, da CNGC, abaixo transcrito, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 99, também do nCPC. 

“Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” Por consequência, em 

interpretação conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de 

Processo Penal, vedada a requisição de instauração de inquérito policial 

de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência ao sistema 

acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, 

LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia 

integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado 

Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências 

julgadas pertinentes. Ressalta-se que a não adoção de qualquer 

providência neste sentido enquadraria este magistrado em eventual 

prática de prevaricação (art. 319 do Código Penal). Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94. Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento e 

providências julgadas pertinentes. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, 

do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 06 de setembro de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 63/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO a sentença prolatada na data de 24 de julho de 2018, no 

Processo de Sindicância nº 5396-41.2017.811.0046, cod 110260.

 RESOLVE:

 SUSPENDER sem remuneração e/ou vencimentos o servidor FELIPE 

MICHELIN FORTES, matrícula 24418, pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir 

de 01 de outubro de 2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos e Departamento de Pagamento de Pessoal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 06 de setembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000550-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))

S. C. D. (AUTOR(A))

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

PRISCILA PEREIRA CHARAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000620-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE DEOBALD (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado do oficial de justiça, em 5 dias. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000362-34.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. S. (ADVOGADO(A))

A. M. B. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. J. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência do 

oficial de justiça a fim de que seja cumprido o mandado de citação, em 5 

dias. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36559 Nr: 1257-56.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que as partes foram intimadas via DJE para 

manifestarem-se, no entanto, não apresentaram acordo assinado por 

ambas as parte, desta forma reitero o despacho de fls. 267 que DEIXOU 

de homologar o acordo.

 Intime-se pessoalmente no prazo legal a parte exequente para que junte 

nos autos acordo assinado ou, caso queira, apresente a desistência da 

ação, sob pena de arquivamento do feito.

Passado o prazo sem manifestação, determino desde logo o arquivamento 

dos presentes autos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38297 Nr: 2995-79.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGILSON FRANCISCO DA SILVA, ANDERSON CÉSAR 

FREI ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Vistos. Trata-se de impugnação à manifestação pericial. (...) Decido. No 

tocante ao o valor encontrado pelo banco (R$834,67), percebe-se que 

decorre de simples operação de soma e diminuição, sem considerar 

correção monetária. Quanto às parcelas inadimplidas, foi 

“descaracterizada a mora do devedor” (fls. 242-verso), de forma que 

pôde a perita efetuar o cálculo do valor devido considerando o crédito 

existente em favor do requerente/devedor. Em relação ao pagamento das 

13 parcelas, foi considerado como verdadeiro o alegado pelo requerente, 

que trouxe às folhas 98/99 o demonstrativo do pagamento, sendo 

autorizado em sede de tutela antecipada (fls. 105) o depósito de 35 

parcelas, correspondentes da diminuição das 48 parcelas totais com as 

13 já pagas (48-13=45). Nesta senda, o despacho de fls. 166 decretou a 

revelia do banco, motivo pelo qual se operou a preclusão, nos termos do 

art. 293, sendo vedado ao banco discutir no curso do processo questões 

já decididas, no teor do art. 507 do CPC. Importante salientar que foi 

invertido o ônus da prova, sendo determinado ao banco/requerido juntar 

nos autos o instrumento do contrato, quedando-se inerte. Ademais, a 

decisão de fls. 345 determinou que: “(...) o montante devido para fins de 

ressarcimento do autor, em face da impossibilidade de retomada do bem, é 

o valor de mercado (Tabela Fipe)”, referindo-se ao preço em que o veículo 

foi alienado em leilão extrajudicial (R$32.200,00) e o valor de mercado 

(R$47.720,00). Sendo assim, constituiu o montante pago: a entrada, as 

parcelas pagas, o depósito judicial e o valor de mercado do veículo 

alienado, que, atualizados, constituíram o total de R$39.183,56 em favor da 

parte requerente. Ante o exposto, considerando que a perita baseou sua 

metodologia na sentença de mérito e no acórdão, indefiro o pedido de fls. 

425/437 e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela expert. Intimem-se 

as partes acerca desta decisão. Após o decurso do prazo para eventual 

manifestação, autos conclusos para deliberação da expedição de alvará 

requerida às folhas 438/453.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66232 Nr: 4418-06.2013.811.0046

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte foi intimada a se manifestar nos autos, porém se quedou inerte 

conforme certidão de fls. 58.

Nos termos do artigo 921, III do CPC suspendo a presente execução.

 Decorrido o prazo de 01 ano de suspensão, sem que a parte se 

manifeste, desde já fica determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 125435 Nr: 4324-82.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:OAB/MT 9074

 DELIBERAÇÕES

1) Cumprido o ato, remeta-se a carta precatória para a comarca de origem, 

com as baixas e cautelas de estilo, consignando nossas homenagens.

2) Arbitro 01 URH em favor do doutor advogado que acompanhou o ato 

ante a ausência do defensor constituído do réu. Ressalto que tal valor 

deverá ser pago pelo réu, afinal possui defensor constituído nos autos.

 3) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120153 Nr: 2064-32.2018.811.0046

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Vistos.Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a 

defesa preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese 

defensiva necessita da produção de provas, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 2018, às 

14h30min.Intime-se o adolescente, seus pais ou responsável, as 

testemunhas arroladas e a vítima, se for o caso.No intuito de racionalizar o 

trabalho, a presente decisão SERVE COMO MANDADO e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial 

militar.Intime-se o Ministério Público e a Defesa.Comodoro/MT, 5 de 

setembro de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100753 Nr: 1257-46.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERCILIA PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39021 Nr: 37-86.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELA DE GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123630 Nr: 3588-64.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício previdenciário da aposentadoria rural por idade.

Designo o dia 04 de outubro de 2018, às 13:30h, para audiência de 

instrução e julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103648 Nr: 2505-47.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO CANDIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105959 Nr: 3539-57.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123069 Nr: 3377-28.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON QUADRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício previdenciário da aposentadoria rural por idade.

Designo o dia 11 de outubro de 2018, às 13:30h, para audiência de 

instrução e julgamento, sendo nesse momento apreciado o pedido de 

tutela provisória.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100533 Nr: 1150-02.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO BELMONTE RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062-MT

 Vistos.
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Designo o dia 27 de setembro de 2018, às 14:30 horas, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as partes via DJE, para que tenham ciência desta decisão e 

comprove a parte autora a intimação da testemunha arrolada sob pena de 

perder o direito à produção da prova testemunhal.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 124126 Nr: 3781-79.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODESTA AGUERO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON ANTONIO REIMANN, SILVANA 

LOTUFO ZANATTA REIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte embargada da decisão de Ref: 

4, abaixo transcrita:"Vistos. 1 – Defiro o pedido de justiça gratuita com 

fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil. 2 – Indefiro o pedido de 

tramitação prioritária, uma vez que a aprte não juntou nos autos 

comprovação da patologia alegada.

3 – Dispõe o artigo 675 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 675. Os 

embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de 

conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no 

cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias 

depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da 

arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de 

interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Em 

consulta aos autos principais (Código 76010) verifica-se que ainda está 

na fase instrutória, portanto, tempestivo os presentes embargos. 3 – 

Trata-se de Embargos de Terceiro com Tutela de Urgência ajuizada por 

MODESTA AGUERO PEREIRA, em face do HILTON ANTÔNIO REIMANN e 

SILVANA LOTUFO ZANATTA REIMANN, todos qualificados nos autos. 

Afirma que a parte embargada ajuizou ação de usucapião extraordinário 

em face de MOTERDAN COMÉRCIO, INDUSTRIA E AGROPECUÁRIA S.A, 

requerendo área remanescente da matricula 5485, denominada Fazenda 

Saudades de 165,00ha (cento e sessenta e cinco hectares). Relata que 

promoveu execução de titulo extrajudicial face a MOTERDAN COM. IND. E 

AGROPECUÁRIA S/A, sob processo 0032442-44.2013.8.16.0001, qual 

tramitou na 14ª Vara Civel de Curitiba/PR, obtendo sentença judicial 

transitada em julgado, bem como já averbada na matricula 5485 a 

transferência do domínio da propriedade. Requer liminarmente a 

suspensão da ação de usucapião. Decido. No que tange ao pedido liminar 

FAZ-SE necessário a verificação dos requisitos constantes no artigo 300 

do Código de Processo Civil, os quais passo a analisar. Denota-se que 

não há probabilidade do direito nesta fase procedimental, uma vez que na 

matrícula do imóvel acostada às fls. 17 a Moterdan Comércio, Indústria e 

Agropecuária S/A como proprietária, sendo que consta apenas a 

averbação premonitória da execução movida pela embargante. Diante do 

exposto, RECEBO os embargos de terceiro e, com fulcro no art. 300 do 

CPC, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos principais, tendo em 

vista que não restou demonstrado a probabilidade do direito. 4 – 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119123 Nr: 1636-50.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TELHAR AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MOREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:5882, ANDRE LUIZ BOMFIM - OAB:14533

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte embargada da decisão de Ref: 

13, abaixo transcrita:"Vistos. Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados 

por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de O TELHAR AGROPECUÁRIA 

LTDA. Afirma que não há de se falar em fraude à execução dos autos em 

apenso (Código 109637), uma vez que todos os registros e averbações 

ocorridos após a averbação premonitória, são oriundos de re-ratificação 

de garantias hipotecárias havidas anteriormente, e correspondem a 

cédulas rurais hipotecárias já registradas. Requer a suspensão da 

execução em apenso afirmando que possui direito real consubstanciado 

em cédulas de crédito rural pignoratício e hipotecário, sendo que já houve 

determinação de penhora do imóvel, de modo que logo o banco 

embargante poderá ser privado das garantias advindas da hipoteca. 

Faz-se necessária a verificação dos requisitos constantes no art. 300 do 

CPC, os quais passo a analisar. Denota-se que há probabilidade do direto 

nesta fase procedimental, tendo em vista os argumentos da parte, bem 

como da análise da matrícula do imóvel penhorado nos autos principais 

(fls. 51/56), sendo que em uma análise preliminar do feito aparentemente 

as hipotecas feitas posteriores a averbação premonitória são decorrentes 

de garantias hipotecárias anteriores. O perigo do dano se mostra evidente, 

uma vez que se for declarada fraude à execução na execução poderá 

haver prejuízo ao banco embargante que poderá ser privado das 

garantias advindas da hipoteca. Ademais, no que tange à irreversibilidade 

da medida, nada impede que esta seja modificada quando do julgamento 

do mérito (CPC - §3º art. 300). Diante do exposto, recebo os embargos de 

terceiros e suspendo o curso da execução de código 109637. Certifique o 

recebimento dos embargos nos autos principais. Intimem-se os 

embargados, via DJE, para, querendo apresentarem contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, como dispõe o artigo 679 do CPC, sob pena de 

se presumir aceito como verdadeiros os fatos alegados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 26495 Nr: 666-02.2008.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONITA VARESCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARI VARESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de inventário aforada por ERONITA VARASCHINI, 

qualificada nos autos, em virtude do falecimento de CLARI VARASCHINI.

Verifica-se que foi apresentado as fls. 144 a certidão de óbito da 

inventariante.

Em 15/09/2017 foi determinada intimação a parte herdeira para constituir 

novo patrono.

Decorrido o prazo estabelecido, não obteve êxito no endereço da 

herdeira.

Decido.

Considerando que não obteve êxito nas buscas de endereço da herdeira, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e em honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67612 Nr: 1187-34.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ XAVIER SILVA, JOSE XAVIER DA SILVA 

FILHO, AROLDO FERNANDES DA LUZ, DIEGO ANDRESSO MARCATI, 

NILTON CESAR DOS SANTOS, SERGIO LUIZ BASSO, LUIZ CARLOS 

JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:OAB/MT 9492, Henrique Cristóvão de Assis - OAB:16.738/MT, 
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LUIS GUSTAVO JANISZEWSKI - OAB:OAB/PR 50537

 Vistos. Trata-se de ação penal em que os autores do fato são José 

Xavier Silva, Jose Xavier Silva Filho, Aroldo Fernandez da luz, Diego 

Andresso Marcati, Nilton Cesar dos Santos, Sergio Luiz Basso e Luiz 

Carlos Jesus Silva. O Ministério Público em seu parecer requereu a 

extinção da punibilidade com fundamento no artigo 107, inciso IV do 

Código Penal. Decido. (...) Isso posto, julgo extinta a punibilidade dos 

autores do fato José Xavier Silva, Jose Xavier Silva Filho, Aroldo 

Fernandez da luz, Diego Andresso Marcati, Nilton Cesar dos Santos, 

Sergio Luiz Basso e Luiz Carlos Jesus Silva., qualificado nos autos, ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal, o que faço com 

fulcro assente no artigo 107, inciso IV, c/c 109, inciso V, ambos do Código 

Penal. Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda a 

escrivania as baixas e anotações necessárias, comunicando o cartório 

distribuidor, arquivando-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121357 Nr: 2634-18.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Acolho o parecer do MPE e determino a condução coercitiva das vítimas 

que não compareceram na presente solenidade e que haviam sido 

regularmente intimadas para comparecerem neste ato.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de Novembro 

de 2018, às 14:00h.

 Serve esta decisão como MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA.

 Saem os presentes intimados. PESSOAS A SEREM CONDUZIDAS 

COERCITIVAMENTE:

Vítimas:

 1) Magda Francisco da Silva, residente na Rua Palmas, n 447, 

complemento “E”, centro, em Campos de Júlio/MT, telefone [65] 

99613-7522.

2) Jhonatan da Silva Hobarch, residente na Rua Palmas, n 447, 

complemento “E”, centro, em Campos de Júlio/MT, telefone [65] 

99613-7522.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120697 Nr: 2359-69.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MOURA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 DELIBERAÇÕES

1) Oficie-se ao cartório de registro das pessoas civis solicitando 

informações acerca do óbito de Alex Moura Gomes (CPF 053.786.471-77 

– número informado na procuração juntada aos autos).

 2) Juntada a certidão de óbito, autos ao MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99987 Nr: 846-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 DELIBERAÇÕES

1) Intime-se as partes para que apresentem alegações finais.

2) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31873 Nr: 72-17.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. DE SOUZA ACESSORIOS E PEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte foi intimada a se manifestar nos autos, porém se quedou inerte 

conforme certidão de fls. 68.

Nos termos do artigo 921, III do CPC suspendo a presente execução.

 Decorrido o prazo de 01 ano de suspensão, sem que a parte se 

manifeste, desde já fica determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29855 Nr: 893-55.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOARES DA SILVA MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença. Vistos, em atenção ao ofício circular nº. 274/2018-CGJ. (...) 

Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, II, por reconhecer a ocorrência da prescrição 

intercorrente. Sem custas ou honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116773 Nr: 631-90.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACI XAVIER DE ASSIS, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

penhora, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117821 Nr: 1066-64.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE APARECIDA BRUNETTA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

penhora, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 
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selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21934 Nr: 2954-88.2006.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S.S. XIMENES FERRAZ - ME, MARIA DO 

SOCORRO DA SILVA XIMENES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o pedido da parte autora às fls. 317-verso, liberem-se os 

valores penhorados para o banco exequente, logo após suspenda-se a 

ação.

Nos termos do artigo 921, III do CPC suspendo a presente execução.

 Decorrido o prazo de 01 ano de suspensão, sem que a parte se 

manifeste, desde já fica determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120117 Nr: 2048-78.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício previdenciário da aposentadoria rural por idade.

Designo o dia 25 de outubro de 2018, às 14:30h, para audiência de 

instrução e julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40503 Nr: 1517-02.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ASSIS RODRIGUES SOTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61691 Nr: 3538-48.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA 

RODRIGUES BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI RAMOS DOS SANTOS, BIAS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARCIA MARIA PEREIRA - OAB:7.094 A, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para apresentar alegações finais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34226 Nr: 2411-46.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MARCELO MACAÚBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 Vistos.

Trata-se de impugnação aos cálculos, no qual o requerido pugna pelo 

refazimento da perícia contábil sob o fundamento de não ter a contadora 

utilizado o Método de Gauss, desvencilhando-se do que foi determinado 

na sentença, bem como por não incluir a comissão de permanência nas 

parcelas não adimplidas para após ser amortizado do pagamento 

realizado.

Na referida sentença, foi decidido pelo afastamento da capitalização de 

juros na forma diária e mensal, da multa contratual, dos juros moratórios, 

da comissão de permanência e a não utilização do Sistema Price. No 

acórdão, às folhas 286, foi mantida a comissão de permanência, devendo, 

juntamente com ela ser utilizada a capitalização de juros anuais, a taxa de 

1,42% ao mês, correção monetária pelo INPC/IBGE, pelo sistema Gauss.

A perita, por sua vez, esclareceu que utilizou o método da Taxa 

Equivalente somente para melhor entendimento e transparência do cálculo. 

Explica: “esse método é o mais claro e imparcial, através dele podemos ter 

valores iguais das parcelas devidas e no molde da sentença (...)”. 

Comentou ainda que considerou o índice determinado em sentença e que o 

valor final do contrato é o mesmo no sistema da Taxa Equivalente e no 

Sistema Gauss.

Analisando o comparativo efetuado, o demonstrativo de Taxa Equivalente 

(fls. 450/452) apresenta resultado equivalente ao concluído pelo Método 

de Gauss (fls. 453/455 e 457/460), sendo que em ambos o valor total 

perfaz R$45.442,20.

No tocante à alegação de não ter sido realizada a inclusão da comissão de 

permanência, consta no campo “CONCLUSÃO” (fls. 409, reiterado às 

folhas 447) que o saldo correspondente soma a quantia de R$538,76.

Ante o exposto, considerando que a perita se baseou na sentença de 

mérito e no acórdão (vide “relatório técnico” fls. 403/405), bem como o 

demonstrativo do cálculo equivaler ao resultado método determinado na 

sentença (Gauss), indefiro o pedido de fls. 471/474 E HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela expert.

Intimem-se as partes acerca desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116376 Nr: 475-05.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WAYARITIWALI KAYOKASEATOKWE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111872 Nr: 6073-71.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, uma vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção dos 

benefícios pretendidos.Custas processuais e honorários advocatícios em 

10% do valor da causa por conta da parte autora. Ressalto que tal 

condenação fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita.P. I. Após, o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36526 Nr: 1223-81.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BASILIO TRAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CAVALEIRO - 

OAB:52221/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

24.700,99(vinte e quatro mil e setecentos reais noventa e nove centavos 

), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls.119. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 12.524,83 (doze mil e 

quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 12.176,16 (doze mil e cento e setenta 

e seis reais e dezesseis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111621 Nr: 5988-85.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, DROGARIA BEM ESTAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYIR SILVA BAQUIÃO - 

OAB:OAB/MG 129.504

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos na inicial. 

Revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida.Condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual fixo em 10% do valor da causa. Ressalto que a autora 

é beneficiária do benefício da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.P.R.I.C.Comodoro, 10 de julho de 2018.Marcelo Sousa Melo 

Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122157 Nr: 3000-57.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 .Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, DESCLASSIFICO a 

conduta de JOSÉ NÍLTON ARAÚJO, destipificando-a de homicídio 

qualificado na modalidade tentada para lesão corporal grave (129, § 1º do 

CP), uma vez que ficou demonstrado nos autos sua desistência voluntária 

da vítima.Deixo de aplicar a pena, vez que após o trânsito em julgado, os 

autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal desta 

comarca.Passo a dosar a pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78923 Nr: 2752-96.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BEDUSCHI, VILSON PIOVEZAN 

POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83823 Nr: 300-79.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 7º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34169 Nr: 2354-28.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ANTÔNIO BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133 MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:MT-6.197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Vistos.

Considerando a informação de que o executado embargou de declaração, 

deixo de apreciar a petição de fls. 971/973 até que o E. Tribunal de Justiça 

informe este magistrado o resultado do recurso de embargos de 

declaração.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27532 Nr: 1673-29.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CESARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS - COMPANHIA DE SEGURO 

ALIANÇA DP BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - OAB:2288/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRAGINE - 

OAB:17210-A/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 500, que atesta a liberação de valores, 

autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38569 Nr: 3268-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 Vistos.

Decorrido o prazo para as partes se manifestarem, acolho e homologo o 

cálculo da perícia realizada as fls. 284/305.

LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. Efetivando-se a liquidação por 

arbitramento através de nomeação de perito da área técnica respectiva, 

com avaliação, pelo expert, do quantum indenizatório determinado na 

sentença, que se utilizou de seus conhecimentos técnicos para 

elaboração do laudo, deve ser acolhido e devidamente homologado. 

(APC3142293, Relator PAULO EVANDRO, 2ª Turma Cível, julgado em 

15/12/1994, DJ 31/05/1995 p. 7.295)

Assim sendo, determino a intimação das partes para requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25348 Nr: 2761-39.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA 

S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, RONDON ENERGIA S/A, TELEGRÁFICA 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RENASCER LTDA, IPC - 

INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887, ALFREDO PEREIRA DA COSTA - OAB:2887/RO, JOÃO 

CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO 

VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629, VANILZE LEMES DA 

SILVA - OAB:19563/O, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS

 Vistos.

Tendo em vista o laudo pericial apresentado às fls. 1419/1435 e a inércia 

das partes que não propuseram impugnação, HOMOLOGO o laudo.

Sendo assim, intimem-se as partes para apresentarem alegações finais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61835 Nr: 3702-13.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEIA HONORATO ELOY, ROSANGELA APARECIDA 

DA SILVA, GILBERTO PEREIRA DA SILVA, MARILZA DE FATIMA MARIA 

HEINEN, ADRIANO DOS REIS, OSMAIR DE ASSIS MOURA, SOLANGE 

PERATO JORGE, ANDERSON RENATO DE GOES MENTZ, AILTON DE 

JESUS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VOLPI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Vistos.

Tendo em vista a inércia da parte autora, intime-se a novamente para que 

apresente conta bancaria para liberação de valores.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40682 Nr: 1696-33.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A, IGUAÇU ADM. E 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR BRANDÃO JUNIOR - 

OAB:OAB/PR 54746, GIULLIANO ROBERTO CAMPIOL - OAB:OAB/PR 

33139, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15155/A

 Vistos.

Tendo em vista que ambas as partes requereram em sede de 

especificação de provas a realização de perícia (fls. 300 e 302), defiro o 

rateio dos honorários periciais.

Ante o exposto, nos termos do art. 95, §1º, determino às partes o depósito 

em juízo da metade dos honorários periciais que lhe caibam no prazo legal, 

sob pena de indeferimento da produção de prova.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20251 Nr: 1406-28.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE, 

ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE, MAGRÍCOLA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÉDIO APARECIDO TOSTA - 

OAB:4855, ANÉDIO APARECIDO TOSTA - OAB:MT/4855

 Vistos.

Considerando o pedido de fls. 388 e o valor do débito, que a parte 

identifique quais dos imóveis deseja que seja penhorado, vez que não se 

pode penhorar bens que exceda o montante da divida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65795 Nr: 3975-55.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 425 de 779



 PARTE AUTORA: JOCIMAR KIPPERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:30.820/RS

 Vistos.

Antes de deliberar quanto ao pedido de penhora online, certifique-se o 

gestor acerca do depósito realizado pela parte executada às folhas 

151-verso, uma vez que foi efetuado sem vinculação ao número destes 

autos, informando, se possível, a localização do montante depositado e a 

possibilidade de requisitá-lo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126506 Nr: 4802-90.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORI STEINKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12462

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para oitiva das testemunhas para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 14:30h.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão SERVE COMO 

MANDADO e eventual ofício requisitório de testemunhas policiais militares, 

sendo que neste caso o presente documento será entregue ao 

comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 5 de setembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

TESTEMUNHAS A SEREM INTIMADAS

LAUDAIRJOSÉ DA SILVA (Testemunha-Autor), CPF: 03210586152, RG: 

2116468-1, Filiação: Maria da Silva, data de nascimento: 19/02/1989, 

Endereço: Rua Belém Centro, Cidade: Campos de Júlio-MT, CEP: 

78360-000. Telefone 65 9917-5994 e 65 99659-4709.

A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95697 Nr: 4674-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPURA - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PAULOSI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acosto as informações prestadas em sede de Agravo de Instrumento.

Em razão do deferimento da liminar de antecipação de tutela recursal 

REALIZO a pesquisa no Sistema RENAJUD a qual junto aos autos neste 

momento.

Intimem-se as partes acerca desta decisão.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000898-45.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. M. (REQUERENTE)

R. D. A. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Expedido por ordem 

do(a) MM. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Dados do 

processo: Processo: 1000898-45.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 

954,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADENILDE RODRIGUES DA 

SILVA MONTEIRO Parte Ré: REQUERIDO: CLODOALDO JOSE MONTEIRO 

Pessoa (s) a ser(em) citada (s): CLODOALDO JOSE MONTEIRO Finalidade: 

CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, 

contados do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial. Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de 

Divórcio Litigioso proposta por ADENILDES RODRIGUES DA SILVA 

MONTEIRO, brasileira, casada, monitora de educação básica, RG nº 

1934611-5 SSP/MT, inscrita no CPF nº 567.369.591-87, residente e 

domiciliado na Rua das Itaubas, nº 730-N, Cristo Rei, Comodoro/MT, em 

face de CLODOALDO JOSE MONTEIRO, brasileiro, casado, qualificação 

ignorada, residente em lugar incerto e não sabido, sob alegação de que o 

casal já está separado de fato desde o ano de 2008 e neste caso a lei dá 

o direito de pleitear a ação de divórcio litigioso. Despacho/Decisão: 

"Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça. Processe-se em segredo 

de justiça, conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial e sua emenda. Cite-se o polo passivo por 

edital, para que responda a presente ação, no prazo de quinze (15) dias, 

se quiser, conforme requerido, atentando-se para as regras contidas nos 

artigos 256 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias 

para o edital. Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador 

especial a Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC. 

Considerando que a parte requerida encontra-se em local incerto e não 

sabido, deixo de remeter os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Comodoro, para realização da audiência de 

conciliação. Tendo em vista que presente interesse de incapaz, 

remetam-se os autos ao MPE. Determino também a realização de estudo 

social. Cumpra-se, expedindo o necessário." Assinado digitalmente(Art. 

1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) MARCELO SOUSA MELO BENTO DE 

RESENDE. Juiz de Direito. Advertência: E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Inácio da Silva, digitei. Comodoro/MT, 

6 de setembro de 2018. FLÁVIO INÁCIO DA SILVA Técnico (a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32831615

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97118 Nr: 5295-38.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RANGEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT/8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Indefiro o pleito de ref.18, isso porque a sentença prolatada no feito já 

transitou em julgado, consoante certidão de ref.14.

Nessa toada, não há como desconstitui-la por mera petição.

Pelo exposto, retorne os autos ao arquivo, intimando-se os procuradores 

constantes em evento de ref.18.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74165 Nr: 805-07.2015.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRDA, ARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de alimentos 

CONDENANDO o requerido REGIVAN DE SOUZA SANTOS ao pagamento 

da pensão alimentícia mensal no montante equivalente a50% (cinquenta 

por cento) do salário mínimo vigente, cumulado com 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias à sua filha menor A R DE A S até o 

dia 10 (dez) de cada mês. Sem custas ou honorários.P. 

I.Cumpra-se.Comodoro-MT, 03 de setembro de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95682 Nr: 4668-34.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO APARECIDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CAMARGO - 

OAB:23187-B

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por Elaine Cristina Silva 

Santos em face de Rogério Aparecido Gomes da Silva.

Decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto não havendo preliminares a serem 

analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Ademais, DEFIRO a produção da prova testemunhal, bem como 

depoimento pessoal das partes, designando audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de outubro de 2018, às 14h00min.

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

Intime-se a testemunha Paulo Machado Filho.

Intimem-se pessoalmente a requerente e o requerido para prestarem 

depoimento pessoal, constando no mandado que se presumirão 

confessados os fatos contra ela alegados, caso não compareça, ou 

comparecendo se recuse a depor (CPC, Art. 385, § 1º).

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71183 Nr: 3542-17.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ALESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILIO CESAR POLITANO - 

OAB:489-A

 Vistos.

 Indefiro o pleito de busca e apreensão formulado, ante a ausência de 

citação do requerido.

Nessa toada, intime-se o requerente para promover o andamento do feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 05 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100564 Nr: 1161-31.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDINA DA SILVA ABICHABKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670, LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR - OAB:4683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de embargos de terceiro ajuizados por Geraldina da Silva 

Abichabki em face de Evandro Nunes, ambos qualificados.

 Ressai dos autos a notícia de que o objeto do presente feito, qual seja, a 

liberação de valor constrito indevidamente, por ser o bem absolutamente 

impenhorável, já foi deliberado nos autos principais de Cód.24034.

É o relatório.

Decido.

Compulsando aos autos principais de Cód.24034, verifico que, em decisão 

prolatada em 26 de junho de 2017, os valores discutidos nos presentes 

embargos foram liberados da penhora, nessa senda, verifico a perda 

superveniente do objeto da presente demanda, ante a não utilidade na sua 

continuidade.

Em face do exposto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito, sem julgamento do mérito.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos 

causídicos, sendo que eventuais custas remanescentes deverão ser 

rateadas igualmente entre as partes, art. 90, §2º, CPC.

 Por fim, ressalto que o pleito de liberação do valor penhorado será 

liberado nos autos principais pelo que, determino o traslado de cópia da 

presente sentença para o feito principal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comodoro/MT, 05 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37607 Nr: 2306-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO RIBEIRO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 04 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108636 Nr: 4743-39.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON ANTONIO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que, consoante certidão de ref.15, não foi localizado o 

bem para ser apreendido, defiro o requerimento do requerente para 

determinar a restrição total do veículo, consoante extrato do RENAJUD em 

anexo.

Com apreensão, lavre-se o respectivo termo.

Com a informação da apreensão do bem, determino a intimação do 

requerente para, em 05 (cinco) dias, promover seu transporte.

No que tange ao pleito de busca de endereço do requerido, pelos sistemas 

pleiteados, tenho por bem indeferi-los, ante a total comprovação de 

tentativa de localização pelo requerente.

 Nessa toada, intime-se o requerente para que se manifeste no prazo 

legal.

Intimem-se.

Comodoro-MT, 05 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92508 Nr: 3178-74.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT - 5.222

 VISTOS.

Compulsando aos autos verifico que a busca e apreensão deferida em 

sede de liminar, foi suspensa na decisão de ref.17, sendo tal decisão 

confirmada em sede de julgamento de agravo de instrumento interpelado 

pelo requerente.

Nessa toada, incabível todos os requerimentos de expedição de manados 

em outros endereços, ante a não comprovação da condição imposta na 

decisão de ref.17, qual seja, a realização da assembleia geral de credores 

no feito de Cód.1067489, originário da 1ª Vara Cível da Capital.

Nessa senda, determino que a secretaria se abstenha de promover 

qualquer ato relativo a expedição do que quer que seja sem determinação 

judicial no presente feito.

Nessa senda, indefiro o pleito de ref.57, pelo motivo acima exposto.

Intime-se o requerente para que se manifeste sobre o prosseguimento do 

feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107796 Nr: 4380-52.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRIL, CARLOS NATANEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Indefiro o pleito de arresto formulado, isso porque sequer houve a citação 

do requerido.

Manifeste-se o requerente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 04 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100695 Nr: 1230-63.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR COMODORO DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT - 5.222

 VISTOS, ETC.

 Trata-se de impugnação de crédito interposto por Banco Volkswagen S/A 

em face de parte executada TRR COMODOR DIESEL Ltda todos 

devidamente qualificados.

 Em evento de ref.13 foi carreado aos autos acordo firmado entre as 

partes, sendo requerida a rejeição da presente impugnação.

O administrador judicial se manifestou em evento de ref.14.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Ante a composição amigável feita entre as partes, desnecessário 

perquirir se a impugnação era ou não cabível, ante a total falta de 

interesse de ambas as partes em sua resolução.

 Deste modo a extinção do presente feito é medida que se impõe em razão 

da ausência de interesse processual nos termos do art. 485, inciso VI, do 

CPC.

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito 

nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

 Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 04 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89358 Nr: 1985-24.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 
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LTDA - ME, AGROSUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ELIANE 

FRANCISCA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Intimem-se as partes para manifestarem-se no que entender de direito 

quanto ao prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78893 Nr: 2742-52.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO KOSCINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEME FERREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Intimem-se as partes para manifestarem-se no que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64236 Nr: 2392-35.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO FROHLICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 5.427-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 Código 64236

Vistos, etc.

Certifique-se a Serventia o decurso do prazo para o executado quitar o 

débito ou impugnar o presente cumprimento de sentença, conforme já 

determinado à fl. 313.

Após, vistas ao exequente, para manifestação em 15 dias, sendo certo 

que em havendo persistência no pedido de penhora on-line deverá 

apresentar cálculo atualizado da dívida.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 05 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120600 Nr: 2318-05.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINORGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS BOSSA 

GRASSANO - OAB:21151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento, e poserior 

comprovação nos autos, do valor respectivo à diligência a ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça, a saber: Mandado de PENHORA, AVALIAÇÃO E 

PRACEAMENTO, do bem imóvel descrito.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24034 Nr: 1464-94.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVANDRO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADIH YOUSSIF ABICHABKI, JONAS 

TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR MARTINS - OAB:RO - 

654/A, LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR - OAB:4683

 VISTOS.

Cumpra-se a sentença prolatada no feito em apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20266 Nr: 1426-19.2006.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ZUCATTO, HELENA PAVLAK ZUCATTO, ROQUE 

ZUCATTO, VITORINO PAZINI, ELIETE DALAVECHIA ZUCATTO, ROSIMERI 

ZUCATTO PAZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO CADORE, MADALENA NEGRI 

CADORE, LUIZ BERLEZI, LEDI DA SILVA BERLESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Código 20266

Vistos, etc.

Considerando a notícia de embarraçamento pelo requerido Sr. Luiz Berlezi 

no cumprimento da sentença, fls. 244/245, autorizo o cumprimento da 

demarcação pelo Sr. perito Celso de Almeida, com o uso da força policial e 

auxílio de um Oficial de Justiça a ser indicado pela Diretoria do Fórum, cuja 

atuação deverá ser pautada pela serenidade e respeito aos direitos 

fundamentais de todos os envolvidos.

Oficie-se a Companhia de Polícia Militar e a Diretoria do Fórum.

Realizado o ato, vistas as partes para manifestação, no prazo de 15 dias, 

voltando após, os autos conclusos.

Às providências.

Comodoro/MT, 05 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73877 Nr: 687-31.2015.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENP, NM, FNM, CJNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para manifestarem-se no que entenderem de direito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100193 Nr: 952-62.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito para intimar a parte autora, para que providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 436,00. Sendo 

que o comprovante juntado aos autos e de custas judiciais e não de 

diligencia do oficial de justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29116 Nr: 199-86.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & MATIAS - ME, PAULO SÉRGIO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 04 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75260 Nr: 1279-75.2015.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para manifestarem-se no que entenderem de direito, 

sob pena de ser certificada a desídia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104404 Nr: 2805-09.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIMATLA EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA ELIANA DE AQUINO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS AUGUSTO MONTEIRO 

LOPES - OAB:2433, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte intimada a promover/comprovar a restituição da carta 

precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35224 Nr: 3407-44.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SANTANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT, RODRIGO RODRIGUES PERES - OAB:17877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o requerido, não foi localizado, ref. 38/40, defiro o 

pedido retro, nessa senda, determino a citação por edital do réu, com 

prazo de 15 (quinze) dias, afixando-se o mesmo no átrio do Foro, 

certificando-se nos autos.

 Transcorrido o prazo legal, não havendo manifestação, Aguarde-se a 

nomeação de Defensor Público a esta Comarca, remetendo-lhe carga do 

feito para ciência e eventual manifestação, procedendo com o devido 

andamento processual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 04 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86229 Nr: 937-30.2016.811.0046

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, TRR - COMODORO 

DIESEL LTDA, TREVO PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - 

ME, TRV TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP, TREVO 

TERRAPLANAGEM LTDA., ALFREDO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:2887/RO, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT

 Vistos.

 Determino que se intime o perito da sua nomeação para que se manifeste, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante já determinado.

Cumpra-se com urgência.

 Comodoro-MT, 05 de setembro 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86343 Nr: 993-63.2016.811.0046

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, ALFREDO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:2887/RO, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT

 Vistos.

 Certifique-se se houve o pagamento dos honorários pericias pelas partes.

Em caso positivo, intime-se o perito para que inicie os trabalhos.

Caso não tenha havido o depósito, intime-se as partes para que o 

promovam, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) sob pena de preclusão.

Cumpra-se com urgência.

 Comodoro-MT, 05 de setembro 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 486 Nr: 4-29.1994.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU FOGLIATTO, JONES LOURDES FOGLIATTO, 

LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ XAVIER SILVA - 

OAB:7.406/PR

 Código 486

Vistos, etc.

Aguarde-se a resposta de ofício expedido, fl. 914 (a enumerar).

Com a devolução, conceda-se vistas aos exequentes para manifestação 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.

Ademais, consigno que a expedição de expedientes para localização de 

bens, solicitada pelas partes, necessita de deferimento pelo magistrado, 

devendo o Sr. Gestor Judiciário atentar-se para não proceder com atos 

que não são de sua incumbência, sob pena de apuração de infração 

administrativa.

Cumpra-se.
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Às providências.

Comodoro/MT, 05 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103183 Nr: 2313-17.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CORREIA DE FREITAS, ADEILDO 

MIGUEL DA SILVA, FRANCISCO DELSON FORTES VAZ, ALESSANDRO 

CEZAR SANTOS VEIGA, LEANDRO SOARES SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O, LUCAS 

ALBERTO TOSTES CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos, etc.

Registre-se que as informações requisitadas pelo E. TJMT referente ao HC 

impetrado de nº 1009571-68.2018.8.11.0000 foram prestadas através do 

Ofício nº 103/2018-GAB, conforme anexos.

Devido a ausência de Defensor Público na Comarca, nomeio a Dr. Lucas 

Alberto Tostes Correia – OAB nº 23.071/MT, para defender os interesses 

dos denunciados Francisco Delson Fortes Vaz, Alessandro Cezar Santos 

Veiga e Adeildo Miguel da Silva, até a designação de novo defensor, 

sendo que ao final dos trabalhos será fixado honorários a seu favor.

 Intime-se o causídico da nomeação, bem como para apresentar alegações 

finais, oportunamente e no prazo legal.

 Após, conclusos para Sentença.

Cumpra-se, URGENTEMENTE, por tratar-se de feito com réus presos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90771 Nr: 2460-77.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos etc.,

Adveio a este juízo a informação quanto a quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 794, I do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

conseqüência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 794, I c/c 795 ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores, conforme requerido às 

fls. 182/183.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71204 Nr: 3557-83.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

(MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DOS SANTOS, Cônjuge, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT SUCKEL - OAB:4718, 

GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO - OAB:102907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610

 SENTENÇA

 Vistos Etc.,

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c interdito proibitório c/c 

indenização por danos materiais ajuizada por Massa Falida De Fazendas 

Reunidas Boi Gordo S.A em face de Jair dos Santos, todos devidamente 

qualificado nos autos.

Ressai dos autos que o requerente pugnou pela extinção do feito, diante 

da perda do objeto, em razão de concessão da tutela perquirida nestes 

autos em outra demanda, págs. 949/950.

Instado a se manifestar, o requerido permaneceu silente, pág. 976, 

restando certificada a desídia.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Condeno o requerente em eventuais custas finais, bem como em 

honorários de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor da ação.

Proceda-se a devida atualização no cadastro do advogado do requerente, 

conforme petição retro.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71209 Nr: 3562-08.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

(MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS LUIZ CAPELETTI, Cônjuge, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT SUCKEL - OAB:4718, 

GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO - OAB:102907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 SENTENÇA

 Vistos Etc.,

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c interdito proibitório c/c 

indenização por danos materiais ajuizada por Massa Falida De Fazendas 

Reunidas Boi Gordo S.A em face de CLÓVIS LUIS CAPELETTI – “Capela”, 

todos devidamente qualificado nos autos.

Ressai dos autos que o requerente pugnou pela extinção do feito, diante 

da perda do objeto, em razão de concessão da tutela perquirida nestes 

autos em outra demanda, págs. 886/887.

Instado a se manifestar, o requerido permaneceu silente, pág. 910, 

restando certificada a desídia.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Condeno o requerente em eventuais custas finais, bem como em 

honorários de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor da ação.

Proceda-se a devida atualização no cadastro do advogado do requerente, 

conforme petição retro.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71329 Nr: 3619-26.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

(MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Dona Yvone Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT SUCKEL - OAB:4718, 

GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO - OAB:102907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração que AGROPECUÁRIA DONA YVONE 

LTDA interpõe contra a sentença que extinguiu o feito por desistência sem 

que tenha sido intimada a requerida para manifestação, ref. 70.

O embargado/requerente manifestou à ref. 77.

É o relato do necessário.

Decido.

Tendo em vista que se trata de sentença extintiva, utilizo-me, por analogia, 

do artigo 485, § 7º, CPC para me RETRATAR da extinção, diante da 

ausência do cumprimento do disposto no art. 485, §4º do CPC, que prevê 

que o requerido será intimado para manifestação antes da extinção dos 

autos por desistência.

Desta forma, PROVEJO os embargos de declaração opostos, diante da 

contradição constatada na sentença extintiva.

Intime-se o requerido para manifestar-se quanto ao prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 dias.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72987 Nr: 316-67.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANAKA AGROPECUARIA LTDA, ESPOLIO DE 

TSUGUIO TANAKA, ESPOLIO DE KIMIE TANAKA, CARMEM TSUYAKO 

TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77760 Nr: 2270-51.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO GIONGO GEREMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pereira Barros, Maria Carmosa Pereira 

Gomes, CONSTANTINO GIONGO, REINALDO SUARADE VIRICATE, MARIA 

ELENITA PEREIRA, JOÃO PENSO NETTO, IVANIZIO GOMES DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:17192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender cabível, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78221 Nr: 2470-58.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 (...).Assim, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Publique-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98721 Nr: 344-64.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Vistas ao Ministério Público.

Após concluso.

 Comodoro-MT, 05 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90363 Nr: 2310-96.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÍRIO CLÁUDIO LUDVIG, RENATA LUDVIG, PEDRO 

BECKER, NELSON BLAT, ROMILDA BLAT, IRASI BILDHAUERE BECKER, 

SERGIO ALBINO HARTMANN, ALICE MARIA HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se, e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101262 Nr: 1524-18.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS MATTANA SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de embargos à execução propostos por Matheus 

Mattana Sebben em face de Banco do Brasil S/A.

Ressai dos autos principais, que os mesmos foram extintos em razão de 

acordo realizado entre as partes.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista a extinção da ação principal (ID: 97322), vislumbro restar 

prejudicada a presente ação de embargos à execução, pela perda 

superveniente do objeto, em razão de sua natureza acessória, que segue 

a sorte dos autos principais.

Em face do exposto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 
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Civil, julgo extinto o presente feito, sem julgamento do mérito.

Eventuais custas finais deverão ser rateadas entre as partes.

Cada parte deverá arcar com os honorários de seus respectivos 

causídicos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63872 Nr: 2029-48.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.J.B. CAMPOS TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, MARGARETE RAMOS DA SILVA - OAB:SP- 55.139, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o requerido, não foi localizado, ref. 114/115, defiro o 

pedido retro, nessa senda, determino a citação por edital do réu, com 

prazo de 15 (quinze) dias, afixando-se o mesmo no átrio do Foro, 

certificando-se nos autos.

Transcorrido o prazo legal, não havendo manifestação, Aguarde-se a 

nomeação de Defensor Público a esta Comarca, remetendo-lhe carga do 

feito para ciência e eventual manifestação, procedendo com o devido 

andamento processual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 05 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33967 Nr: 2153-36.2010.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 VISTOS

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Banco Finasa Bmc 

S/A em face de Izalino do Prado Fernandes.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32028 Nr: 216-88.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual, em face de Solange Lima de Souza todos devidamente 

qualificados.

Intimada para se manifestar, a exequente declarou que já houve o 

pagamento do débito, ref. 37/38.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art.924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas.

P.I.C.

Comodoro-MT, 05 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34983 Nr: 3166-70.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal interposta pela Fazenda Pública 

Estadual em face de José Odil da Silva.

 Vislumbro que a (o) executada (o) foi citada (o) pessoalmente do teor da 

presente demanda.

Ante a não localização de bens, a executada requereu a suspensão da 

presente ação à fls. 46.

Tendo em vista que a exigibilidade do crédito fiscal executado encontra-se 

suspensa, a exequente pugnou pela suspensão do presente feito por 01 

(um) ano, à fls. 53.

É o relato do necessário.

 Decido.

 Assim, tendo em vista que não obstante a (o) executada (o) devidamente 

citada (o), esta até a presente data não realizou qualquer aceno no 

sentido de efetuar o pagamento da dívida, razão pela qual o requerimento 

apresentado pela exequente é medida que se impõe.

 Nesta senda, DETERMINO a suspensão do processo, pelo prazo de 01 

(um) ano, com base art. 40 e ss. LEF c/c art. 921,§1º, CPC e art. 580, 

ambos da CNGC/MT;

 Com a suspensão, REMETA os autos ao arquivo provisório (devendo a 

secretaria proceder à inclusão do andamento 80), pelo prazo de 01 (um) 

ano, DEVENDO o mesmo ficar alocado em escaninho próprio;

 DECORRIDO O PRAZO SUPRA, certifique-se e intimem-se a (o) exequente 

mediante REMESSA DOS AUTOS, para manifestar-se nos autos indicando 

bens passíveis de penhora em 48 (quarenta e oito) horas, com as 

advertências em que dispõe o art. 580, § 2º, CNGC/MT;

 Permanecendo silente ou não havendo encontrado bens penhoráveis, 

certifique-se e VENHAM-ME os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68397 Nr: 1803-09.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI MARQUES MORAES, ALDIR BAL 

MARQUES MORAES, M C TREVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, CLAUDIO DANIEL MARQUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

SANDRO PISSINI ESPÍDOLA - OAB:261.030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 VISTOS

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Banco do Brasil S/A 

em face de Marli Marques Moraes e outros.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33292 Nr: 1478-73.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CADORE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 VISTOS

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Agro Amazônia 

Produtos Agropecuários Ltda em face de Antônio Cadore Neto.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113621 Nr: 6810-74.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte interessada no cumprimento da presente missiva intimada a 

comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112727 Nr: 6438-28.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DAS CHAGAS VELOZO, ESPOLIO DE 

DANIEL VELOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON VELOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se o requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, nos termos 

do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

 Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 06 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84487 Nr: 502-56.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA FERNANDA HINZE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Indefiro pedido retro, tendo em vista que o requerente não demonstrou de 

forma satisfatória que buscou informações para localizar o endereço do 

requerido.

Ademais, intime-se o requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, 

nos termos do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 
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485, III, CPC.

 Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 06 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114211 Nr: 7075-76.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON CAVALCANTE DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o requerido, não foi localizado, ref. 20, defiro o pedido 

retro, nessa senda, determino a citação por edital do requerido, com prazo 

de 15 (quinze) dias, afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se 

nos autos.

 Transcorrido o prazo legal, não havendo manifestação, nomeio como 

curadora especial a douta advogada Rosangela Bordinhão Baiaroski da 

Silva OAB 17.408, devendo a mesma ser intimada pessoalmente da 

presente nomeação.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 06 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76819 Nr: 1889-43.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONE SALETE DA SILVA VERDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - 

OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros 

Cessantes interpostos por Irone Salete da Silva Verdi em face de 

Município de Campos de Júlio todos devidamente qualificados.

Exarada sentença de improcedência dos pedidos constantes na exordial, 

irresignado, apresentou Irone Salete da Silva Verdi recurso e razões de 

apelação.

É o relato do necessário.

 1) Tendo em vista que incumbe ao relator apreciar o pedido de gratuidade 

de justiça em grau de recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, CPC, DEIXO 

de analisar pedido de assistência judiciária gratuita porventura existente;

 2) CERTIFIQUE a tempestividade do recurso e razões de apelação 

apresentado nos autos, caso já não o tenha feito. Se intempestivo, desde 

já ressalto que o controle da admissibilidade da apelação será feito 

exclusivamente pelo órgão ad quem, devendo os autos ser remetidos 

após a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação ou o 

decurso do prazo para tanto;

 3) PROCEDA com a citação do apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso nos termos do art. 1.009 e ss. do CPC. Empós, certifique-se a 

tempestividade ou o decurso do prazo para apresentação;

 4) Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.010,§2º, CPC;

 5) Cumpridas as formalidades acima, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120154 Nr: 2065-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Kiper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UOF Posto Fiscal Josafá Jacob (XII de outubro 

MT/RO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução do mandado pela central de mandados, intimo 

a parte autora a recolher a diligência do Oficial de Justiça a fim do 

mandado ser novamente encaminhado à Central de Mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88390 Nr: 1628-44.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A SILVA GUEDES SANTOS RESTAURANTE 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a expedição do mandado, impulsiono o feito para a parte 

autora recolher a diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111659 Nr: 6005-24.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS INDPUSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ E 

CEREAIS LTDA-ME, JOCELIO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR GUEDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DE JESUS SILVA - 

OAB:2518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se o requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, nos termos 

do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

 Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 06 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105052 Nr: 3115-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se qualto ao cálculo de pena 

em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103183 Nr: 2313-17.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CORREIA DE FREITAS, ADEILDO 

MIGUEL DA SILVA, FRANCISCO DELSON FORTES VAZ, ALESSANDRO 

CEZAR SANTOS VEIGA, LEANDRO SOARES SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O, LUCAS 

ALBERTO TOSTES CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Fica a parte LEANDRO CORREIA DE FREITAS, por meio de seu advogado 

constituído, JUAREZ VASCONCELOS, intimado a apresentar memoriais 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108465 Nr: 4675-89.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVANIR EUGENIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a, querendo, apresentar impugnação à 

constestação, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98740 Nr: 352-41.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira, ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEREIDO, 

MANOEL RAMALHO DE FIGUEREIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se quanto à petição do 

executado, bem como requerer o que entender de direito para o regular 

andamento do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112969 Nr: 6509-30.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR PAULO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em desfavor de ANTENOR PAULO NETO, 

condenado à pena de 01 mês de prestação de serviços à comunidade em 

entidade social.

Realizada audiência admonitória, ref. 25.

À ref. 38 juntou-se ofício da prefeitura municipal de Comodoro, informando 

o cumprimento integral das prestações de serviços pelo recuperando.

Instado a se manifestar o parquet, manifestou pela extinção da 

punibilidade do recuperando ante o cumprimento integral da pena.

É o relatório do essencial.

Decido.

Atento aos autos, verifico que o recuperando já deu cumprimento a 

reprimenda imposta, conforme ref. 38, sem qualquer indicação de 

descumprimento.

Assim, considerando que o recuperando deu total cumprimento a pena 

imposta, julgo por sentença, extinta a punibilidade de ANTENOR PAULO 

NETO.

 Com o trânsito em julgado, não havendo mais nenhuma pendência, o que 

deverá ser certificado, faça as anotações necessárias e comunicações 

de estilo, arquivando-se o feito com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000236-18.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNA CORREIA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000236-18.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do 

artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada para, 

querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 48(quarenta e 

oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação de alvará. 

COMODORO, 24 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-98.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO (ADVOGADO(A))

PAULO DELFINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. SIMONETI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO CARTA PRECATÓRIA CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS Juizo 

Deprecante: COMODORO/MT Juízo Deprecado: PONTES E LACERDA/MT 

Dados do processo: Processo: 1000888-98.2018.8.11.0046, Valor causa: 

R$ 37.857,00, Tipo: Cível, Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: PAULO 

DELFINO DOS SANTOS REQUERIDO: L. F. SIMONETI - ME Endereço: BR 

364, KM 316, ENTRADA DA CIDADE, Rural, CONQUISTA D'OESTE - MT - 

CEP: 78254-000 Dados para Cumprimento: Finalidade: A presente carta 

precatoria extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem 

por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/02/2019 ás Hora: 11h30min no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 
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antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos 

.OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Comodoro- MT, 06 de setembro 

de 2018. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito CERTIFICO 

ser autêntica a assinatura supra, do(a) MM.(ª), Juiz(a) do Juizado desta 

Comarca, Dr.(a) Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior Lucieni Rezende 

G. Borges/Gestora(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-98.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO (ADVOGADO(A))

PAULO DELFINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. SIMONETI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000888-98.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 37.857,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO 

Certifico, primeiramente, que procedi à retificação dos autos, alterando a 

classe judicial para “procedimento do juizado especial cível”, eis que, o 

patrono da reclamante distribuiu a ação com a classe judicial “petição”. 

Resulta dessa distribuição equivocada da classe judicial, o não 

agendamento automático da audiência de conciliação, razão pela qual, por 

determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior, impulsiono os autos com a finalidade de proceder ao agendamento 

da audiência de conciliação, conforme segue: 13/02/2019 as 11h30min, na 

sede deste Forum de Comodoro/MT, ficando desde já, a reclamante, 

intimada, na pessoa do seu patrono. COMODORO, 6 de setembro de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 9178 Nr: 1338-65.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PQL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIZ GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46877 Nr: 1954-88.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. DA SILVA SILVEIRA & CIA LTDA, MARIA 

RITA DA SILVA SILVEIRA, ALTAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83593 Nr: 3964-32.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74901 Nr: 424-73.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOLANDA CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19438 Nr: 933-53.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, REYNALDO B. DA F. ACCIOLY JR - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72554 Nr: 12718-94.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Vicente da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45106 Nr: 2896-57.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCRÉCIO RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53004 Nr: 1562-80.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO FORTUNATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. SONSIN - ME, JOSÉ MÁRIO SONSIN, 

BANCO ITAUCARD S/A, BFB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, FERNANDO DALL AGNOL FINATO - OAB:10084/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93987 Nr: 3290-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA MARIA DE JESUS, Ilda Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVALDO RIBEIRO DE PAIVA, NILTE 

REBOUÇAS DE PAIVA, AMSTERDAN DE JESUS NASCIMENTO, JOSÉ 

ELIAS SOBRINHO, ESPOLIO DE NERCI DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDOVALDO RIBEIRO DE PAIVA, Cpf: 

21185891153, Rg: 1.059.906, Filiação: Valkiria Justina de Paiva e Quirino 

Ribeiro de Paiva, data de nascimento: 03/07/1953, brasileiro(a), natural de 

Goiânia-GO, casado(a), atendente de balcão e atualmente em local incerto 

e não sabido NILTE REBOUÇAS DE PAIVA, Cpf: 11792183100, Rg: 

586882, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(s) pessoa(s) acima qualificadas 

para comparecer(em) à audiência designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Instrutória que se realizará no dia 27/09/2018, às 14:30, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO, 

ajuizada por ANTONIETA MARIA DE JESUS e ILDA CRIRSTINA DA SILVA, 

em face de SANDOVALDO RIBEIRO DE PAIVA e NILTE REBOUÇAS DE 

PAIVA, todos devidamente qualificados nos autos.Recebida a inicial, foi 

deferido o benefício da justiça gratuita aos autores.Os confinantes JOSÉ 

ELIAS SOBRINHO e AMSTERDAN DE JESUS NASCIMENTO foram citados 

pessoalmente (Ref. 24), e permaneceram silentes.Os requeridos e 

eventuais interessados foram citados por edital (Ref. 15 e 38).As 

Fazendas Nacional, Estadual e Municipal manifestaram às Ref. 23; 45; e 

52, onde demonstraram desinteresse no feito. A DPE nomeada curadora 

especial (Ref. 43), apresentou contestação por negativa geral, onde 

inicialmente requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, bem 

como, arguiu preliminarmente a nulidade da citação por edital e, no mérito, 

requereu a improcedência do pedido (Ref. 58).Remetido o feito ao MPE, 

este manifestou pela rejeição da nulidade da citação e a procedência dos 

pedidos autorais (Ref. 62).Vieram os autos conclusos.É o relatório do 

necessário.Decido.Nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito.Inicialmente, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerida, nos termos do Art. 98 do 

CPC.De outra banda, arguida preliminar, passo à análise desta.No que 

tange a alegada nulidade da citação por edital, verifico que não há 

fundamentos para se acolher tal alegação, tendo em vista as inúmeras 

tentativas de citação pessoal da parte requerida, entretanto, todas 

infrutíferas. Ademais, não restou demonstrado qualquer prejuízo efetivo 

no presente feito.Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.Pois bem. 

Verifico, nada obstante, que as partes são legítimas, capazes e estão bem 

representadas.Ainda, presentes os pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual. Com efeito, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos a demonstração 

dos requisitos da usucapião ordinária: lapso temporal, inexistência de 

oposição e animus domini.DESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de setembro de 2018, às 14h30min.Intimem-se as partes 

pessoalmente para comparecerem à audiência, sob pena de confissão.O 

comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido pela 

parte autora, independente de intimação, nos termos do art. 455 e 

parágrafos, do Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.Ciência à DPE e ao 

MPE.Int imem-se. Cumpra-se,  expedindo o necessár io.Às 

providências.Jaciara-MT, 17 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 23 de agosto de 2018

Victor Coimbra de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81713 Nr: 3034-14.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO AMÉLIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54657 Nr: 3100-96.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CREGINILDE SILVA FARIAS, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 438 de 779



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a juntada retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61881 Nr: 40-47.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LUCIMAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962-MT, JANAYNA NUNES DE ARRUDA - 

OAB:17.625/MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21417/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 844 Nr: 62-72.1996.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEPAL - COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SEGANFREDO - 

OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 62-72.1996.811.0010 – Código 844

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MADEPAL - COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.

PARTE REQUERIDA: JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Requerente: Madepal - Comércio de Madeiras Ltda. Inscrição 

Estadual: 378799951/0000-, Endereço: Av. Min. João Alberto, S/nº., Bairro: 

Centro, Cidade: Barra do Garças-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/07/1996

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Monitória proposta por 

MADEPAL – COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA em face de JOCIMAR 

APARECIDO DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Com a inicial juntou documentos, fls.03/12. Recebida à inicial às 

fls.14/15. Às fls.18/28 o requerido apresentou embargos. Às fls.30/34 a 

parte requerente impugnou os embargos. O processo foi extinto sem 

resolução do mérito, face ao abandono processual, fl.38v. Às fls.40/44, a 

parte autora interpôs recurso de apelação, contudo não efetuou o 

pagamento das custas, mesmo devidamente intimada para tal (fls.45/78). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Tendo em vista que a parte autora não se manifesta nos autos há 

aproximadamente 15 (quinze) anos, bem como que a mesma não informou 

seu novo endereço nos autos, entende-se que houve desistência tácita 

do recurso interposto nestes autos. Ante o exposto e sem maiores 

delongas, homologo a desistência do recurso de apelação de fls. 40/44, e 

ainda, após o trânsito em julgado, determino arquivamento do presente 

feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor. Deixo de condenar o exequente ao pagamento das 

custas processuais, ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos 

termos do artigo 355 da CNGC. Intimem-se, inclusive por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Jaciara/MT, 12 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido - 

Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 

ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz que expedisse o 

presente edital que lido e achado vai devidamente datado e assinado. 

Nada mais, aos 29/06/2018. Eu..........(Odenil Moreira dos Santos – MD. 

Técnico Judiciário), o digitei. Eu..........(Victor Coimbra de Souza – MD. 

Gestor Judiciário), o conferi e subscrevi.

Victor Coimbra de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000625-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (ADVOGADO(A))

AMSTERDAN DE JESUS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi interposto no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para querendo, 

no prazo legal, apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001048-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUMINI ENGENHARIA S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida e requerer o que de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33324 Nr: 887-25.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDES DE SOUZA AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 877-25.2010.811.0010

Código nº. 33324

VISTOS ETC,

Diante das divergências quanto ao crédito efetivamente devido pela 

autarquia executada, ao Contador Judicial para efetuar o cálculo do 

crédito exequendo, obedecendo integralmente o teor da sentença de fls. 

115/118.

Com os cálculos, às partes, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestarem-se, sob pena de concordância tácita.

Após, conclusos.

Cumpra-se

Jaciara/MT, 21 de agosto de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 25999 Nr: 2520-42.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ELOI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

OAB:1243345-MT

 Processo nº. 2520-42.2003.811.0010

Código nº. 25999

Exequente: José Elói da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Diante da divergência firmada entre as partes em relação aos cálculos de 

fls. 214/219, DETERMINO a remessa dos autos ao Contador Judicial para 

que proceda ao novo cálculo do valor efetivamente devido, obedecendo 

integralmente ao disposto na sentença de fls. 169/171.

Com os cálculos, intimem-se as partes, iniciando-se pela exequente, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem, sob pena de 

concordância tácita, ou, caso entendam equivocado, em igual prazo, 

apontarem de forma pormenorizada a evolução do débito exequendo, que 

entenderem devido.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24926 Nr: 1236-96.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREAIS SÃO LOURENÇO LTDA, WELSON ANTONIO 

CARNEIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBA - COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Luís Ambrósio - 

OAB:154.209/SP

 Processo nº. 1236-96.2008.811.0010

 Código 24926

VISTOS ETC,

Diante do acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado (fls. 

370/379), realizei consulta ao sistema InfoJud e obtive as últimas 

declarações e rendimentos entregues pelo executado, cujas cópias se 

encontram em anexo.

 Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Outrossim, considerando a juntada de informação econômico-financeira 

do executado aos autos, cumpra-se a secretaria com o disposto no art. 

477 da C.N.G.C que preconiza: “As secretarias farão arquivos 

reservados, em pasta própria, física ou eletrônica, dos ofícios prestadores 

das informações econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu 

conteúdo ao interessado e certificando no processo essa ocorrência (...)§ 

2º Decorridos 06 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 4 de setembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59100 Nr: 2850-29.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM. DE CONSORCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO JOSÉ VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163, VERA REGINA MARTINS - OAB:34607, VOLNEI COPETTI - 

OAB:OAB/RS 58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2850-29.2014.811.0010

Código 59100

VISTOS ETC,

Indefiro o pedido de ref. 60, pois a medida é desnecessária para o 

prosseguimento do feito.

Intime-se o exequente por meio de seu advogado (a) para, querendo, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57281 Nr: 1546-92.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE MOURA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110591 Nr: 1457-30.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEZIA CAMPOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 14 foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96495 Nr: 4444-73.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR rescindido o 

contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária n° 1735965, 

bem como, consolidar nas mãos do requerente a posse e a propriedade 

plena e exclusiva do bem descrito na inicial.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da ação, na forma do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.Oficie-se, se necessário, o DETRAN-MT 

comunicando estar o banco requerente autorizado a proceder a 

transferência do bem a terceiros que indicar.Transitada em julgado e nada 

postulado, certifique-se.Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 
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necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 

05 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67489 Nr: 2050-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2050-64.2015.811.0010

Código 67489

VISTOS ETC,

Certifique-se a Srª Gestora quanto à apresentação de resposta da parte 

requerida.

Após, intime-se o requerente para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena da extinção do feito.

Nada postulado, certifique-se.

Empós, conclusos.

Jaciara/MT, 05 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90013 Nr: 1378-85.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázara das Dores S. Leão - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HUGO RODRIGO 

SILVA - OAB:72415

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Condeno o 

banco requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no 

§8º, do art. 85 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado e nada 

postulado, certifique-se.Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 

05 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108171 Nr: 307-14.2018.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 307-14.2018.811.0010

Código 108171

Requerente: ITAÚ Seguros S/A

 Requerido: João Maria da Silva

VISTOS ETC,

Itaú Seguros S/A ajuizou “Ação de Busca e Apreensão” contra João Maria 

da Silva, almejando a apreensão do veículo marcar Fiat, modelo Ducato 

Combinato, chassi 93W23157011003544, cor branca, ano 2001, placa JZN 

2958, renavam 764127160, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Em petição de ref. 22 o requerente manifestou que efetuou acordo com o 

réu na via administrativa, postulando pela desistência da ação e a extinção 

do feito.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o requerente à ref. 22 requereu a 

desistência da ação e, por corolário, a extinção do feito sem resolução de 

mérito e seu arquivamento, ao fundamento que efetuou acordo com o réu 

no sentido de cumprimento do contrato.

Assim sendo, não há óbice para a homologação do pedido de desistência 

da demanda por parte do autor, o que faço com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Registre-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63159 Nr: 536-76.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI FERREIRA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 536-76.2015.811.0010

Código n.º 63159

Requerente: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Requerido: Valnei Ferreira Feitosa

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Aymore Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A em face de Valnei Ferreira Feitosa, 

falecido e representado por sua inventariante Cecília Izé, todos 

devidamente qualificados nos autos.

As partes noticiaram que compuseram comum acordo buscando por fim a 

demanda, pugnando sua homologação e extinção do feito (ref. 23).

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que as partes demandantes em comum 

desejo entabularam acordo, conforme anotado à ref. 23, requerendo a 

homologação judicial.

O acordo está devidamente assinado pelos advogados e representantes 

das partes, não havendo irregularidade a não autorizar o pedido de 

homologação.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Habilite-se o advogado do requerido como postulado à ref. 5.

Diante da renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.
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Jaciara-MT, 05 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58696 Nr: 2531-61.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE MARTINS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57554 Nr: 1774-67.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARONES MOIZES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a impugnação à execução foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo legal, manifestar-se acerca da impugnação e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55432 Nr: 3830-10.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINA DE AGUIAR FACHIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2 ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55202 Nr: 3610-12.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inêz Bernardes Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89090 Nr: 898-10.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josmar Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 898-10.2017.811.0010

Código nº. 89090

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 15.

Diante do novo endereço do executado informado pelo exequente à ref. 

15, expeça-se Carta Precatória a fim de proceder a citação da parte 

demandada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 04 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 66801 Nr: 1751-87.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO JOSE VIANA ME, RILDO JOSÉ VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1751-87.2015.811.0010

 Código nº. 66801

 Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Rildo José Viana e Rildo José Viana ME

VISTOS ETC,

Defiro pedido de ref. 60.

DETERMINO A SUSPENSÃO do processo, nos moldes do art. 921, inciso III, 

do Código de Processo Civil, pelo prazo máximo de 1 (um) ano.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixas na distribuição, 

até o termino do prazo de suspensão.

Escoado o prazo, intime-se exequente por meio de seus advogagos para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se e requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Nada postulado, certifique-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 04 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56600 Nr: 972-69.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ÁVILA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo solicitado nas fls. 45. Assim, 

faço expedir intimação ao exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56870 Nr: 1211-73.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FONSECA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo solicitado nas fls. 57. Assim, 

faço expedir intimação ao exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se e requerer o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63984 Nr: 799-11.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IECDACE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 799-11.2015.811.0010

Código 63984

VISTOS ETC,

Defiro pedido de ref. 55.

 Expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo restringido à ref. 

44.

Após a realização da penhora e avaliação do veículo, intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo legal.

Nada postulado, certique-se.

Havendo impugnação, vistas à exequente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar e requerer o que entender de direito.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara, 04 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16123 Nr: 620-29.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816, JOÃO BARROS FERREIRA JÚNIOR - OAB:7002/MT

 Processo nº 620-29.2005.811.0010

Código 16123

VISTOS ETC,

Antes de apreciar os pedidos formulados pela exequente à fl. 224, DEFIRO 

o pedido de pesquisa via RenaJud (fl. 210).

Em consulta ao sistema, procedi a restrição acerca da transferência de 

veículo de propriedade do executado, conforme espelhos anexos.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 4 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31652 Nr: 3281-39.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSB, MVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, diante da certidão do oficial de justiça de fls. 115, 

faço expedir intimação a requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58270 Nr: 2282-13.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE NUNES MARTINS, TEREZINHA FÉLIX SILVA 

CRUZ DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962-MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - 

OAB:21417/O, Rafael Souza Nascimento - OAB:214170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação aos requerentes, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 

2ª Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82675 Nr: 3553-86.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS, JEDSA, JEDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVEPS, RTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:8.184-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, os Embargos de Declaração acostados na ref. 

47, pela parte Requerida BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, foram 

interpostos no prazo legal. Assim, faço expedir intimação do advogado da 

parte Requerente via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

referido Embargos. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55164 Nr: 3570-30.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO LOPES POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87792 Nr: 219-10.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFINO ALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 219-10.2017.811.0010

Código 87792

Exequente: Município de Jaciara – MT

Executado: Adolfino Albino da Silva

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 24 na forma da decisão de ref. 4.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 05 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91734 Nr: 2242-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2242-26.2017.811.0010

Código 91734

Exequente: Município de Jaciara – MT

Executado: Luiz Sacardi-Me

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 14 na forma da decisão de ref. 4.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 05 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 7272 Nr: 1215-04.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34965 Nr: 2513-79.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VIPAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA, 

NILSON BARBIERI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Alves da Silva - 

OAB:154.026 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerero que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46076 Nr: 1047-16.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDOALDO RODRIGUES MOREIRA, MARIA 

HELENA PINHEIRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação do exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e auto de penhora de fls. 86/87-vº e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54333 Nr: 2793-45.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY RAMOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a impugnação à execução foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo legal, apresentar manifestação e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34466 Nr: 2022-72.2010.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2022-72.2010.811.0010

Código nº. 34466

Inventariante: Marcia Pereira da Silva

Requerido: Jovâine Ribeiro dos Santos

VISTOS ETC,

Despachei nos autos em apenso código nº 48025.

Intime-se a inventariante, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito.

Atente-se a Sr.ª Gestora tratar-se de processo inserido na Meta-2 de 

julgamento do CNJ, devendo ser imposta a maior celeridade possível.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48025 Nr: 3304-14.2011.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOVAINE RIBEIRO DOS SANTOS, MARCIA 

PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3304-14.2011.811.0010

Código 48025

VISTOS ETC,

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida às fls. 54/55.

Após, arquive-se.

Atente-se a Sr.ª Gestora tratar-se de processo inserido na Meta-2 de 

julgamento do CNJ, devendo ser imposta a maior celeridade possível.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 18 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 76630 Nr: 974-68.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PESSOA GEROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Processo nº. 974-68.2016.811.0010

Código nº 76630

VISTOS ETC,

Defiro pedido de ref. 36.

Diante da juntada de certidão de óbito do requerente, SUSPENDO o feito 

pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido prazo, certifique-se.

Após, considerando as informações pelo patrono do autor quanto a 

eventual inexistência de herdeiros e/ou de ação de inventário face à morte 
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do parte, escoado o prazo previsto no §1°, do art. 313 do CPC, intimem-se 

por meio de Edital os herdeiros e/ou de seu inventariante no caso de ação 

de inventário para, querendo, com fundamento no inciso II, do §2°, do 

mesmo diploma legal, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestarem 

interesse na sucessão processual e no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

Dispõe §1° do inciso I, do caput e inciso II do §2°, ambos do art. 313 do 

CPC, verbis:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689: "Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo 

principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, 

o processo".

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Nada postulado, certifique-se.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 03 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94142 Nr: 3348-23.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MUNDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), com fulcro no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ficando, 

contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em face da 

gratuidade da justiça concedida à autora, com fundamento no art. 98, § 3°, 

do mesmo Codex.Transitada em julgado, certifique-se.Após, arquive-se 

com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 04 de setembro de 2018. Valter Fabrício Simioni 

da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65888 Nr: 1443-51.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDSDO, ROSANA PEREIRA DA SILVA, LDSO, OSANA 

DIAS, ANDRÉIA LÚCIA GOLLO, PHGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Batista Duarte Ltda., YASUDA 

MARÍTMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:13721/GO, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:11858-A

 Processo nº. 1443-51.2015.811.0010

Código: 65888

Requerentes: José Vitor da Silva de Oliveira e Outros

Requerida: Transportadora Batista Duarte Ltda

Denunciada: Yasuda Marítima Seguros S/A

VISTOS ETC,

Em tempo, chamo o feito à ordem.

Revogo em parte a decisão de ref. 177 que homologou o acordo firmado 

entre as partes, pois, desnecessária a abertura de conta bancária judicial 

para o fim de depósitos dos valores em relação aos filhos menores do 

falecido.

Destarte, defiro o pedido de levantamentos dos valores na forma 

postulada na ref. 183, dispensada, entretanto, a abertura de conta judicial 

em relação aos menores, devendo, pois, os valores serem depositados 

em nome dos respectivos representantes.

Feito isso, cumpra-se integralmente a decisão de ref. 177 e, para tanto, 

desapense-se e remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 04 setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78546 Nr: 1653-68.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMC, ICMC, MFMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBCL, GBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Leite Almeida - 

OAB:95935, EURICO HONORATO DE SOUSA JUNIOR - OAB:99259 , 

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122345 , LUCIANE MARIA 

VIEIRA - OAB:78.188-MG, Rodrigo de Lima Casaes - OAB:

 Processo nº. 1653-68.2016.811.0010

Código 78546

Requerentes: Isabella Cristina Mendes Coelho e Mateus Felipe Mendes 

Coelho, rep. por sua genitora Sueli Mendes Coelho

Requerida: Transportadora Brasil Central Ltda

Denunciada: Generali Brasil Seguros S.A

VISTOS ETC,

Em tempo, chamo o feito à ordem.

Revogo em parte a decisão de ref. 57 que homologou o acordo firmado 

entre as partes, pois, desnecessária a abertura de conta bancária judicial 

para o fim de depósitos dos valores em relação aos filhos menores do 

falecido.

Destarte, defiro o pedido de levantamentos dos valores na forma 

postulada na ref. 63, dispensada, entretanto, a abertura de conta judicial 

em relação aos infantes, devendo, pois, os valores serem depositados em 

nome da representante dos menores.

Feito isso, cumpra-se integralmente a decisão de ref. 57 e, para tanto, 

desapense-se e remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 04 setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96839 Nr: 4612-75.2017.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA MATILDE JUSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO MATILDE DE SOUZA, 

JOSÉ MATILDE DE SOUZA, PAULO MATILDE DE SOUZA, NAZARETH 

MATILDE DE SOUZA, MARINETE ISABEL DE MOURA, FRANCISCA 

MATILDE DE SOUZA, MARIA DAS DORES MATILDE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Concluídas as manifestações, vistas as partes em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias para dizerem sobre as primeiras 

declarações (art. 627 do CPC).Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais e atribuídos, venham 

às últimas declarações e, sobre ela digam as partes em 15 (quinze) dias 

(ar t .  637 do CPC). In t ime-se.Cumpra-se,  expedindo-se o 

necessário.Jaciara–MT, 04 de setembro de 2018. Valter Fabricio Simioni 

da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91977 Nr: 2363-54.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRIMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ROVERONI - 

OAB:365.435/SP, JOSÉ ADEMIR CRIVELARI - OAB:115.653/SP, KARINA 

CRISTIANE PADOVEZE RUBIA - OAB:221.237/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a Contestação acostada na ref. 32, foi 

protocolada no prazo legal. Assim, faço expedir intimação do advogado da 

parte autora via DJE, para, no prazo legal, impugnar à Contestação. É o 

que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 62254 Nr: 225-85.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZILDA MENDES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA RAIMUNDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para, substituindo a vontade da requerida, ADJUDICAR à autora o lote de 

terreno urbano matrícula de n° R/6.853, Fls. 253, Livro 2x do Cartório de 

Registro de Imóveis da cidade de Jaciara-MTa, segundo suas 

características e confrontações descritas na inicial, mediante 

comprovação do pagamento dos respectivos tributos. Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com esteio no 

art. 85 § 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgada, 

certifique-se.Após, expeça-se carta de adjudicação observada a 

matrícula do imóvel indicada na inicial. Empós, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias.Publique-se. Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 04 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73319 Nr: 12937-10.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSPDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12937-10.2015.811.0010

Código. 73319

VISTOS ETC,

Município de São Pedro da Cipa ajuizou “Execução Fiscal” em face de 

Wilson Virginio de Lima, ambos qualificados nos autos.

As partes noticiaram a formulação de acordo (ref. 31) pugando por sua 

homologação, bem como, a suspensão do feito.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades legais.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo para que opere seus 

efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

No caso de manifestação do exequente quanto à eventual não 

cumprimento do acordo por parte do executado, fica desde já autorizado o 

desarquivamento e o prosseguimento do feito.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 04 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99940 Nr: 6099-80.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO CAZZO, RENATO ARRUDA CAZZO, 

ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA CAZZO, CESIO ANTONIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 6099-80.2017.811.0010

Código. 99940

VISTOS ETC,

 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do 

Cerrado – Sicredi ajuizou "Ação de Execução” em face de Flavio Cazzo e 

Outros, todos qualificados nos autos.

As partes noticiaram a formulação de acordo (ref. 15) requerendo sua 

homologação.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades legais.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo para que opere seus 

efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com baixa na 

distribuição.

No caso de manifestação da exequente informando quanto à eventual não 

cumprimento do acordo por parte dos executados, fica desde já 

autorizado o desarquivamento e o prosseguimento do feito.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 05 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99950 Nr: 6108-42.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 
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do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO CAZZO, RENATO ARRUDA CAZZO, 

CESIO ANTONIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 6108-42.2017.811.0010

Código. 99950

VISTOS ETC,

 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do 

Cerrado – Sicredi ajuizou "Ação de Execução” em face de Flavio Cazzo e 

Outros, todos qualificados nos autos.

As partes noticiaram a formulação de acordo (ref. 15) requerendo sua 

homologação.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades legais.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo para que opere seus 

efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com baixa na 

distribuição.

No caso de manifestação da exequente informando quanto à eventual não 

cumprimento do acordo por parte dos executados, fica desde já 

autorizado o desarquivamento e prosseguimento do feito.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 05 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91917 Nr: 2343-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório formulado pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

– Sicredi em face de Roberto Ribeiro Silva para, com fulcro no art. 701, § 

2º do Código de Processo Civil, constituir título executivo judicial a 

obrigação do réu de pagar à autora a importância de R$ 27.476,37 (vinte e 

sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente segundo os índices do 

INPC/IBGE desde a data do ajuizamento da ação (Lei 6.899/81 – art. 1º, 

§2º) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, 

Código Civil c/c art. 161, §1º, do CTN) a partir da citação, nos termos do 

art. 405, do Código Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 

Transitada em julgado e nada postulado, certifique-se.Após, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para 

a s  p r o v i d ê n c i a s 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 04 

de setembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99235 Nr: 5754-17.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MARTINS, EDUARDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5754-17.2017.811.0010

Código. 99235

VISTOS ETC,

 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do 

Cerrado – Sicredi ajuizou "Ação de Execução” em face de Vilson Martins e 

Eduardo Martins, todos qualificados nos autos.

As partes noticiaram a formulação de acordo (ref. 18) requerendo sua 

homologação.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades legais.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo para que opere seus 

efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com baixa na 

distribuição.

No caso de manifestação da exequente quanto à eventual não 

cumprimento do acordo por parte dos executados, fica desde já 

autorizado o desarquivamento e o prosseguimento do feito.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 05 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74172 Nr: 190-91.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rosa de Lima Lopes 

Bernardes - OAB:9.755 - SC, SERGIO SCHULZE - OAB:7.629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O, Sebastião 

Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 Processo nº. 190-91.2016.811.0010

Código 74172

Requerente: Banco Itaú S/A

Requerida: Múltiplos Ind. e Com. De PVC Ltda

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Itaú S/A em 

face da Múltiplos Ind. e Com. De PVC Ltda, em recuperação judicial, 

almejando, em síntese, a apreensão do veículo objeto do contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária nº 00020110132002.

As partes noticiaram que compuseram comum acordo buscando por fim à 

demanda, inclusive, narrando o cumprimento do acordo pela requerida, 

pugnando ainda pela homologação do acordo e posterior extinção do feito 

(ref. 71).

O Administrador Judicial não se opôs à homologação do acordo (ref. 76).

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que as partes demandantes em comum 

desejo entabularam acordo, conforme anotado à ref. 71, requerendo a 

homologação judicial.

O acordo está devidamente assinado pelos advogados e representantes 

das partes e integralmente cumprido pela ré, bem como, não se opondo o 

Administrador Judicial (ref. 76), não havendo, portanto, irregularidades a 

não autorizar o pedido de homologação.
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Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73242 Nr: 12894-73.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:156187 SP, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20.732 - A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (....) .Pelo exposto, SUSPENDO o presente feito até o desfecho quanto à 

essencialidade ou não do bem a ser apreendido, fato que deverá ser 

objeto de pedido das partes perante o juízo competente.Assim, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a conclusão do juízo da recuperação em relação à essencialidade do 

bem.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 05 de setembro 

de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74275 Nr: 220-29.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O, Sebastião 

Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 Processo nº. 220-29.2016.811.0010

Código 74275

Requerente: Banco Rodobens S/A

Requerida: Múltiplos Ind. e Com. De PVC Ltda

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Rodobens 

S/A em face da Múltiplos Ind. e Com. De PVC Ltda, em recuperação 

judicial, almejando a apreensão dos veículos objetos dos contratos de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária FINAME nº 81757, 

81758, 81759 e 81760.

As partes noticiaram que compuseram comum acordo buscando por fim à 

demanda, pugnando ainda pela homologação do acordo e posterior 

extinção do feito (ref. 40).

O Administrador Judicial não se opôs à homologação do acordo, inclusive, 

juntou o comprovante de cumprimento do acordo por parte da requerida 

(ref. 45).

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que as partes demandantes em comum 

desejo entabularam acordo, conforme anotado à ref. 40, requerendo a 

homologação judicial.

O acordo está devidamente assinado pelos advogados e representantes 

das partes, bem como, não se opondo o Administrador Judicial, juntando, 

inclusive, o comprovante de quitação do acordo pela requerida (ref. 45), 

não havendo, portanto, irregularidades a não autorizar o pedido de 

homologação.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81207 Nr: 2787-33.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEREZ ANTONIO PILAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, na forma do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.Habilite-se o 

patrono do réu como determinado na decisão de ref. 46.Ciência ao 

Ministério Público.Transitada em julgada e nada postulado, 

certifique-se.Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

A r q u i v a m e n t o  d e s t a  c o m a r c a  p a r a  a s  p r o v i d ê n c i a s 

necessárias.Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 

05 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54598 Nr: 3048-03.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDISA MENEZES LOPES PIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55071 Nr: 3480-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VASQUES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao impetrante, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 309 Nr: 311-86.1997.811.0010

 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: MARCIO CASSIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA, CÂMARA 

MUNICIPAL DE JACIARA, DE JORGE CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI 

- OAB:3933, LUIZ JAJAH NOGUEIRA - OAB:2873/MT, SANTO 

SCARAVELLI - OAB:2847-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB: 1933, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT, MIRIAM 

MATTIONI - OAB:6678-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos e requerer o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35224 Nr: 2761-45.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO MORENO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI GONÇALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32514 Nr: 177-05.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J B PEREIRA MÓVEIS-EPP, JOÃO BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA TERRA SANTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MATTIONI - 

OAB:13231-A/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT, MICHEL KAPPES - 

OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Ferreira Júnior 

- OAB:99812

 Processo nº 177-05.2010.811.0010

Código 32514

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio via BacenJud, este restou infrutífero, 

tendo vista o saldo negativo das contas bancárias da parte executa, 

conforme espelhos anexos.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara, 6 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46249 Nr: 1251-60.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGGER BATISTA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA O SCATIGNA - 

OAB:12090-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a BV Financeira S/A, para 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 162 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54706 Nr: 3144-18.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA CUNHA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109529 Nr: 943-77.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON RODRIGUES ROSSETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem custas processuais.Transi tada em ju lgado, 

c e r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 06 

de setembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93483 Nr: 3051-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CÉSAR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidinei Guedes Ferreira - 

OAB:7900

 INTIMAÇÃO do Advogado o Banco Requerente, para que, no prazo legal, 

providenciea complementação de diligência, conforme certidão do Sr. 

Oficial de Justiça a seguir transcrito: "C-E-R-T-I-D-Ã-O Certifico e dou fé, 

que em cumprimento ao mandado devidamente assinado pela Gestora 

Judiciária da 2º vara desta Comarca de Jaciara - MT. Faz necessário que 

a parte Requerente efetue a complementação de diligências no valor de 

R$1.560,00(mil quinhentos e sessenta reais). Tendo em vista os trabalhos 

a ser prestados ao requerente na zona rural deste município sendo certo 

que já foram realizadas 02- diligencias e foi andado 140-km e sera 

necessário mais três ou 05 diligencias e demais atos para efetuar a 

Busca, e avaliações e o que tinha para certificar. Jaciara – MT 06 

setembro 2019. (a)

 Nilton Paulo de Souza Menezes - Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34729 Nr: 2283-37.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECI DE SÁ TELES DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça de fls. 115-vº, e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24454 Nr: 667-95.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES BATISTA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc Federal

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98322 Nr: 5320-28.2017.811.0010

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CASSIO FELIX VENÂNCIO , Filiação: 

Vanderleia Felix Venancio e Antônio Diego Vemâncio, convivente, 

Telefone 66999172100. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da decisão proferida nos autos e a 

seguir transcrita, para que cumpra as medidas protetivas aplicadas, 

cientificando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a sua 

imediata PRISÃO.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de representação para aplicação de 

medidas protetivas formulada por intermédio da Delegacia de Polícia Civil 

de Jaciara/MT, em prol de MONICA DA SILVA ALEIXO, sob o argumento de 

que teriam sofrido ameaças verbais praticadas por CASSIO FELIX 

VENANCIO, no âmbito da unidade familiar.O pedido veio acompanhado do 

boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia, tendo a 

Autoridade Policial pugnado pela aplicação das seguintes medidas 

protetivas de urgência:1. Suspensão da posse/retrição do porte de 

armas;2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 3. Proibição 

de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite 

mínimo de 200 metros;4. Proibição do autor da violência de contatar a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação;5. Proibição de frequentar o seguinte local: residência da 

vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;6. 

Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores;7. 

Prestação de alimentos provisionais ou provisórios de dois salários 

mínimos;8. Outra medida de ordem acautelatória;9. Encaminhamento da 

ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento;10. 

Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após, 

afastamento do agressor;11. Afastamento da ofendida, sem prejuízo dos 

direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos;12. Separação 

de corpos;13. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor 

à ofendida;14. Proibição temporária para celebração de atos e contratos 

de compra, venda e locação de propriedade comum;15. Estabelecimento 

de caução provisória mediante depósito judicial, por perdas e danos 

materiais decorrentes da violência doméstica sofrida.É o relatório. Passo a 

decidir.Trata-se de Representação para aplicação da Medida de Proteção 

supra elencada, ao argumento de que seu companheiro proferiu ameaças 

em face da vítima.A Lei 11.340/2006, dentre seus dispositivos, assegura 

que:Art. 2º. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, 

orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza 

dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe 

asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, 

preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual e social.Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 

11.340/2006 as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas 

pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação 

urgente de medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo 

ofensor, de acordo com o relatado nos autos, tendo em vista que o mesmo 

proferiu ameaças a mesma.Ainda, a medida se impõe para que se evitem 

prejuízos e cumpra com a proteção que ora é dada pelo Estado.Por sua 

vez, o art. 19, § 1º da lei 11.340/2006, permite de ofício a aplicação 

imediata das medidas protetivas de urgência, consoante prescreve, ipsis 

litteris:As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de 

imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação 

do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Como se 

vê, a nova lei busca avanço e celeridade na solução dos problemas da 

mulher agredida, sendo permitido fixá-las de ofício nos termos do 

requerimento da autoridade policial.Assim, constatada, em tese, a violência 

doméstica praticada pelo ofensor, medidas necessárias se impõem a fim 

de proteger a incolumidade da ofendida, e por isso aplico de imediato e a 

requerimento da ofendida as medidas constantes do artigo 22 da lei 

11.340/2006, e determino:1. Afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência; 2. Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares 

e testemunhas, no limite mínimo de 200 metros;3. Proibição do autor da 

violência de contatar a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;4. Proibição de frequentar o seguinte local: 

residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica 

da ofendida;5. Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo 

domicílio, após, afastamento do agressor;6. Afastamento da ofendida, sem 

prejuízo dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e 

alimentos.Desta forma, aplico a medida determinada no § 4º do artigo 22, e 

estipulo multa diária no valor de R$ 700,00, caso haja descumprimento das 

medidas protetivas impostas, concernentes à obrigação de fazer atinente 

a disposição do artigo 497 do Novo Código de Processo Civil. 

Comunique-se a douta autoridade policial desta decisão, para em caso de 

resistência do representado, seja prestado o auxílio necessário, na forma 

que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006.Intime-se a vítima, 

primeiramente, como determina o Art. 21, da Lei n. 11.340/2006.Intime-se o 

agressor para que tenha ciência integral desta decisão e cumpra as 

medidas de proteção, ora aplicadas, consignando que em caso de 

descumprimento poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO. Consigno 

que o Sr. Oficial de Justiça deverá fazer a leitura de todo o conteúdo 

desta decisão ao agressor para o cumprimento das medidas 

protetivas.Cientifique-se o Ministério Público.Serve a presente decisão 

como mandado. Intime-se e se cumpra com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 27 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 118479 Nr: 4967-51.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DOS SANTOS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT

 Vistos.

Designo o dia 11/10/2018, às 15h25min, para realização de audiência de 

instrução, para realização de audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, em face de WANDERSON DOS SANTOS 
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SOUSA.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.

Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens deste juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações devidas.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Intime-se, via DJE, o advogado constituído, se houver.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 116088 Nr: 3799-14.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ALVES FERREIRA, GILBERTO 

MATOS DE CARVALHO, HILDA SARA SOARES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por 

GABRIEL ALVES FERREIRA alegando, em síntese, que não subsistem os 

requisitos para a manutenção da prisão cautelar em tela.

 O representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do 

pedido de revogação de prisão preventiva, posto continuarem presentes 

na espécie os requisitos alinhados no artigo 312, do Código de Processo 

Penal, notadamente a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O pedido de revogação de prisão preventiva apresentado com a defesa 

prévia do acusado não trouxe qualquer fato novo que pudesse dar ensejo 

à revisão da decisão anterior que decretou a prisão, razão pela qual o 

pleito merece ser indeferido, pelos mesmos fundamentos expendidos na 

decisão anterior.

 Ao ensejo da análise do pedido formulado pela defesa, diante da decisão 

que decretou a segregação cautelar do requerente, necessária a análise 

da tese defensiva, até mesmo para que não paire dúvidas sobre a 

necessidade da custódia cautelar do acusado.

 Para a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, 

necessário, nos termos do art. 316 do CPP, que sobrevenha aos autos 

qualquer fato novo, que infirme o convencimento anterior quanto à 

existência dos pressupostos da prisão cautelar, diante da condição rebus 

que permeia o mencionado dispositivo.

 Até o presente momento, os mesmos elementos indiciários que existiam 

nos autos quanto à autoria do delito por parte do requerente no momento 

da decretação da prisão preventiva permanece inalterado. Portanto, na 

hipótese sob análise, entendo que não houve alteração fática que 

justifique a revogação.

 Registre-se, outrossim, que a tese da defesa no sentido de que o 

acusado possui residência fixa, profissão definida e bons antecedentes, 

não deve prevalecer, haja vista que a simples existência desses 

predicados não são suficientes para afastar a manutenção do acusado 

em segregação cautelar.

Aliado a esses fundamentos, ainda há que se consignar que o artigo 313, 

inc. I, do Código de Processo Penal, concede a possibilidade de prisão 

preventiva aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade 

superior a 4 (quatro) anos, fato este que respalda ainda mais a decisão 

pela manutenção do requerente em segregação cautelar, tendo em vista 

que ao acusado foi imputada a pratica do crime previsto no artigo 33, 

enunciado, da Lei 11.343/2006.

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido 

de revogação é medida que se impõe, já que permanecem incólumes os 

fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Com tais considerações, a despeito dos eventuais predicados pessoais 

do postulante, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de 

GABRIEL ALVES FERREIRA e, consequentemente, mantenho a prisão 

cautelar.

CERTIFIQUE-SE quanto a apresentação de defesa pelos demais acusados.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 118798 Nr: 5103-48.2018.811.0010

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Guilherme Monteiro Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA PEÇANHA 

MORAES - OAB:103592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de aeronave apreendida, proposto por 

GUILHERME MONTEIRO OLIVEIRA, pleiteando a restituição da aeronave 

modelo 720D, prefixo PT-RJZ, número de série 720148, apreendida em 

virtude da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, pela pessoa de 

DANIEL DIAS MORENO.

 O representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do 

pedido, alegando que o objeto apreendido ainda interessa ao processo.

É o relatório.

Decido.

É sabido que os bens apreendidos que foram utilizados para a prática de 

infração penal somente serão restituídos se não interessarem ao 

processo, inteligência do artigo 118, do Código de Processo Penal.

Em que pese o requerente alegar ser proprietário da aeronave, conforme 

documento apresentados nos autos, forçoso consignar que o bem 

interessa ao processo de modo substancial para a prova e investigações 

que estão sendo produzidas.

Assim, estando em curso as investigações e não se constatando, ainda, 

elemento de certeza quanto ao desinteresse da aeronave para a ação 

penal, a restituição do bem deve ser indeferida, até nova eventual decisão 

do juízo ou o trânsito em julgado da sentença.

 Por oportuno:

“TRF1-017608) PROCESSO PENAL. PENAL. RESTITUIÇÃO. COISA 

APREENDIDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. INTERESSE AO PROCESSO. 

ART. 118 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Os bens apreendidos devem 

ficar à disposição da Justiça enquanto interessarem ao processo (art. 118 

CPP). 2. Mostrando-se a retenção do bem imprescindível à apuração do 

crime e eventual constatação do envolvimento de outras pessoas, 

inclusive do apelante, na prática do delito em comento, necessário o 

indeferimento do pedido, a teor do art. 118 do Código de Processo Penal. 

3. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Criminal nº 

2008.39.00.002913-6/PA, 3ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Tourinho 

Neto. j. 18.08.2008, unânime, e-DJF1 05.09.2008, p. 53 - grifado).

Insta salientar ainda, que a aeronave foi utilizada para o tráfico, crime 

definido na Lei n° 11.343/2006, a manutenção da apreensão, até o trânsito 

em julgado da sentença, não configura ilegalidade ou abuso de poder, nos 

termos do artigo 62 da aludida Lei e no artigo 118, do Código de Processo 

Penal.

 Vejamos:

 Art. 62 - Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios 

de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de 

qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta 

Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de 

polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de 

legislação específica.

Art. 118 - Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo.

Ante o exposto, por entender que o bem ainda interessa ao processo, e 

em consonância com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido 

formulado pela requerente GUILHERME MONTEIRO OLIVEIRA.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PAZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte credora para no prazo de 05 dias retirar a certidão de débito que 

se encontra arquivada nesta secretaria. Após, encaminhe-se ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000305-95.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

JOAO ROBSON CUNHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

TATIANA MARTINS LEAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da carta precatória, juntada no ID nº 

15221762.

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 116689 Nr: 5842-94.2018.811.0018

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz Diretor da Comarca de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o presente pedido de providências, com supedâneo no artigo 357, 

da CNGC/MT.

Considerando que os colaboradores anexados aos autos encontram-se 

devidamente qualificados conforme determina a CNGC (fls. 03/13), defiro o 

presente pedido, autorizando os colaboradores Karen Aparecida Macedo 

da Silva; Keslley David Avelino dos Santos e Lunara Thais Araújo Martins 

a realizarem os atos necessários em todas as secretarias desta Comarca, 

desde que os processos estejam com a devida procuração em nome do 

advogado José dos Santos Neto, conforme assunção de responsabilidade 

do mesmo.

Ainda, tendo em vista que o advogado solicitante não informou o lapso 

temporal conforme determina o artigo 360, parágrafo único, da CNGC/MT, 

desde já DETERMINO que o credenciamento dos colaboradores acima 

citados, terá duração de 12 (doze) meses, a contar da publicação desta 

decisão.

Sendo assim, julgo procedente o presente pedido de providências, e 

determino o arquivamento deste procedimento com as baixas e anotações 

de praxe.

Às providências.

Determino que seja comunicado o teor desta decisão, a todos os Juízes 

dessa Comarca, devendo, inclusive, ser permitida a visualização dos 

credenciados para todas as secretarias (artigo 358, CNGC/MT), salvo 

entendimento adverso dos mesmos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sentença

Cód. 116029

Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela servidora Maria Aparecida 

Gomes Alves – Matrícula 3220, a qual requer averbação de 90 (noventa) 

dias de Licença Prêmio relativa ao quinquênio de agosto/2013 a 

agosto/2018.

A Central de Administração informou às fls. 04/05, que a servidora faz jus 

a um novo período de quinquênio compreendido de 18/08/2013 a 

18/08/2018.

Diante dos dispositivos legais e da certidão acostada aos presentes 

autos, DEFIRO à servidora a averbação de 90 (noventa) dias de Licença 

Prêmio, relativa ao quinquênio que faz jus, devendo ser usufruídas 

oportunamente.

Publique-se. Após a publicação, comunique-se o Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça, bem como proceda-se 

com a devida anotação na ficha funcional da servidora. Após, arquive-se 

o presente feito com as cautelas de praxe.

Juara-MT, 03 de Setembro de 2018. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito e Diretor do Foro

 

Cód. 115305

Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pelo servidor Ruannyto Pereira 

de Melo – Matrícula 2124, o qual requer Licença Prêmio relativa ao 

quinquênio de 10/07/2013 a 10/07/2018.

A Central de Administração informou às fls. 11, que o servidor faz jus a 

Licença Prêmio requerida.

A Lei Complementar nº 04, de 15/10/1990, em seu artigo 109, dispõe sobre 

a concessão do quinquênio:

Art. 109: Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor.

Diante dos dispositivos legais e da certidão acostada aos presentes 

autos, DEFIRO ao servidor a concessão de 03 (três) meses de Licença 

Prêmio, relativa ao quinquênio que faz jus, devendo ser usufruídas 

oportunamente.

Publique-se. Após a publicação, comunique-se o Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça, bem como proceda-se 

com a devida anotação na ficha funcional do servidor. Após, arquive-se o 

presente feito com as cautelas de praxe.

Juara-MT, 04 de Setembro de 2018. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40870 Nr: 1311-09.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Veloso de Araújo Sobrinho, Adelaide Tavares de 

Araújo, Jossania Carla Veloso Marcondes, Eugenia Maria Veloso de 

Araujo Pickina, Jose Roberto Veloso de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva de depoimento pessoal da 

parte Requerida Danielle Pelizaro Veloso de Araújo, bem como das 

testemunhas Luiz Carlos Silva e João Valdemar da Silva. Declaro 

encerrada a instrução e dê-se vista para as partes apresentarem 

alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias iniciando pela 

parte autora. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87554 Nr: 483-03.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Oliveira de Souza, Solange Oliveira da Silva 

Américo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathalia Rita Silva dos Santos, N. Rita Silva dos 

Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da Requerida e das 

testemunhas Takaki Housome, e Valdeson Portela. Bem como, e determino 
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a expedição de Carta Precatória para a oitiva da testemunha Brunara 

Nogueira da Silva, residente em Sinop/MT. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35109 Nr: 2672-32.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. de Almeida Veiculos -ME, Mizael Correia 

de Almeida, José Dener Barreto de Oliveira, Ana Cristina Torsi de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o pagamento de diligência 

do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76251 Nr: 374-23.2016.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izequiel Fermino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor acerca da juntada de ref: 51 (23/01/2018), para 

se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63507 Nr: 924-86.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nercília Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16.273/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o pagamento de diligência 

do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56756 Nr: 2964-12.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. Silva Frigorifico-ME(Frigorella)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amadio Fernandes Lima 

- OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o pagamento de diligência 

do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11460 Nr: 572-80.2004.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Fernando Padovani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Moacir Piovesan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Alvim - OAB:3285, 

Luciana Carla Oirani Nascimento - OAB:6578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Vistos, etc.

Despachei nos autos em apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11965 Nr: 879-34.2004.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norival Rizzo Perini, Jesuína Marlene Tavares de 

Menezes Perini, Joaquim Moacir Piovesan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Fernando Padovani, Geovana Schmitt 

Padovani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Alvim - 

OAB:3285, Luciana Carla Oirani Nascimento - OAB:6578/O

 Vistos, etc.

Afere-se dos autos e do apenso (código 11460) o empréstimo das provas 

produzidas, bem como que Nelson Fernando Padovani desistiu da oitiva 

das demais testemunhas, insistindo na oitiva do perito José Carlos, que já 

aportou neste Juízo, havendo, assim, manifestação de Joaquim Moacir 

Piovesan pelo encerramento da instrução.

Portanto, declaro encerrada a instrução processual, de ambos os 

processos, e determino a abertura de vista dos autos às partes para 

apresentação de memoriais finais escritos, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, iniciando-se com Joaquim Moacir Piovesan.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57071 Nr: 3305-38.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Kurpel Meloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca da manifestação da 

Procuradoria Federal de fls, 115.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56861 Nr: 3079-33.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Ricieri Vendrametto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Dê-se vista dos autos as 

partes pelo prazo sucessivo de 15(quinze) dias para apresentação de 

memoriais escritos. Após venham os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93645 Nr: 3514-31.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Caetano de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Angeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Leonardo Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143
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 Vistos etc.

Defiro o pedido de dispensa das custas processuais remanescentes nos 

termos do artigo 90, § 3º do Código de Processo Civil.

Proceda-se com a devida baixa e arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87866 Nr: 577-48.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Sereia Brandalise, Valdecira Sereia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso JULGO PROCEDENTE o presente pedido, e 

consequentemente, decreto a interdição de VALDECIRA SEREIA, 

qualificado nos autos, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, II do Código Civil 

e, de acordo com o artigo 1.775, “caput”, do mesmo dispositivo legal, 

nomeio-lhe Curador na pessoa de seu filho, a Sr. ANDERSON SEREIA 

BRANDALISE, igualmente qualificado nos autos, para representar a 

interditanda em todos os atos da sua vida civil.Expeça-se mandado de 

inscrição no Registro Civil, na forma do artigo 775, §3°, do Novo Código de 

Processo Civil e 9º, III do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e 

pelo órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes da interditanda, do curador e a causa da 

interdição. Sem custas. Expeça-se certidão de cobrança na importância 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor do perito nomeado por este 

Juízo a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, intimando-se o perito desta 

decisão.P.R.I.Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedam-se às 

anotações de estilo e arquivem-se.Comunique-se o Tribunal Regional 

Eleitoral para que sejam tomadas as medidas pertinentes, na forma do art. 

15, inciso II, da Constituição Federal.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88309 Nr: 810-45.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Alves Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 127/128, determino que seja procedida a 

averbação junto ao documento do veículo marca FIAT, modelo MILLE - 4P - 

Completo, ano fabricação 2009, chassi 9BD15804AA6350282, placa 

NPK-5699, cor BRANCA e renavam nº 00165941480, devendo constar 

que o veículo encontra-se impossibilitado de realizar licenciamento.

Outrossim, considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça, intime-se a 

parte autora para que informe o endereço do requerido, sob pena de 

extinção do feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada, proceda-se com sua citação e intimação da restrição 

inserida. Na hipótese de quedar-se inerte, certifique-se e venham os autos 

conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78631 Nr: 1407-48.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Antonio Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa da Silva Sampaio, Marineide da Silva 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Após, dê-se nova vista ao parquet.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88434 Nr: 892-76.2017.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene da Silva Semensato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Alves Campos - 

OAB:19448-O, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, tendo em vista a perda superveniente do objeto, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do inc. VI do 

art. 485 do NCPC.Outrossim, considerando que o feito perdeu o objeto, 

tendo a parte autora recebido o medicamento do Hospital do Câncer de 

Mato Grosso, cujo mantenedor é também o Estado, entendo como indevido 

o pagamento da multa pelo descumprimento da ordem judicial.Sem custas 

e honorários advocatícios.Certificado o transito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39140 Nr: 3161-35.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues da Silva e Luiz da Silva Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Rodrigues da Silva & Nunes Ltda, havendo inclusão do Estado de 

Mato Grosso no polo ativo da lide.

Intime-se o Ministério Público pessoalmente e o requerido pelo DJE para 

querendo e no prazo de 15 dias, especificar eventuais as provas que 

pretendem produzir justificando sua necessidade.

Certifique-se eventual manifestação do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 39140 Nr: 3161-35.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues da Silva e Luiz da Silva Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir justificando sua necessidade no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28296 Nr: 856-49.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Moraes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, acerca da Juntada de Ofício nº 

1871/2018 de folhas 185/188, para querendo, manifestar-se no prazo 

legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37441 Nr: 1608-50.2010.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Juvenal dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdomiro Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARISTIDES JOSE 

BOTELHO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

1608-50.2010.811.0018, Protocolo 37441, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 74999 Nr: 3670-87.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Lopes dos Santos, Ionice Lopes de Almeida, 

Alcides de Almeida, Ruth Cezarina dos Santos, Joel Lopes dos Santos, 

Daniel Lopes dos Santos, Iolanda Lopes dos Santos, Genir Rodrigues 

Cortes, Ivone Lopes Braum, Veraldo Braum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO JOSÉ DOS SANTOS, Cpf: 

01473840953, Rg: 1906818, Filiação: Maria Madalena de Jesus e Joaquim 

Antonio dos Santos, data de nascimento: 28/06/1937, brasileiro(a), natural 

de Machado-MG, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Senhora DIVA LOPES DOS SANTOS, casou-se, em 

05 de janei ro de 1957, sob o Regime da Comunhão Universal de Bens com 

o Senhor PAULO JOSÉ DOS SANTOS (doc. 09) , sendo que, dessa união, 

advieram 06 (seis) f i lhos (doc. 02 a 07) . Em meados da década de 80 (oi 

tenta) , a primei ra requerente e o senhor PAULO se mudaram para a 

região do Vale do Arinos , onde criaram raízes, sendo que o ausente 

sempre se dedicou à prof issão de Lavrador. Em 06 de março de 2012 o 

Senhor Paulo José dos Santos, já com 74 (setenta e quatro) anos de 

idade, como de costume, deixou a residência do casal com dest ino ao seu 

local de trabalho, tendo embarcado no ônibus da empresa TUT 

Transportes, na Rodoviária desta cidade, com dest ino à cidade de 

Juruena, Mato Grosso, onde deveria desembarcar num lugar denominado 

Casarão, próximo ao seu local de trabalho, i .e. , Assentamento Bom 

Sucesso, Linha 3. Ocorre que , o desaparecido não chegou no seu local 

de dest ino, tampouco retornou para a sua casa até a presente data, não 

tendo mantido contato algum com a sua famíl ia desde 06 de março de 

2012... requerer seja declarada a ausência do Sr. Paulo José dos Santos, 

expedindo-se o necessário

Despacho/Decisão: D E S P A C H OColha-se parecer Ministerial.Após 

concluso para sentença.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 31 de agosto de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106949 Nr: 1617-31.2018.811.0018

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado, Silvio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa de Fátima Palma Wilke, Ricardo Wilke, 

Antonio Caetano Simão, Renato Loch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Aportou aos autos termo de acordo dos requerentes com terceiro 

interessado – ISRAEL COSTA – ME referente a madeira sequestrada em 

razão de ordem judicial neste feito (fl. 110/112), pugnando pela 

homologação da transação, desbloqueio da AUTEX – 100% Nº 2367/2017 

e transferência dos créditos para a empresa onde encontra-se depositada 

a madeira.

No caso, entendo que ocorreu a sub-rogação da dívida, nos termos do 

artigo 346, II do Código Civil, sendo necessária a anuência dos devedores, 

ora requeridos para homologação da composição entre as partes.

Desta feita, considerando que os requeridos foram regularmente citados e 

não responderam a ação, nem constituíram advogado, determino a 

intimação pessoal destes, via A.R. para que manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, quanto ao acordo de fls. 110/112, sendo que a inércia será 

considerado concordância tácita.

DETERMINO ainda, por se tratar de bem perecível, que em decorrência das 

intempéries do tempo pode se deteriorar e perder seu valor comercial, que 

seja OFICIADO a SEMA-MT para que ative novamente a AUTEX 100% Nº 

2367/2017, referente o projeto de manejo florestal sustentável, em nome 

de Cleusa de Fátima Palma Wilke, CPF: 503.634.501-06, viabilizando sua a 

exploração.

Decorrido o prazo, certifique-se, e volte-me concluso para deliberação 

quanto aos demais pedidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75293 Nr: 3798-10.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemira Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDA FERREIRA DA CRUZ, Cpf: 

50334590159, Rg: 762054, natural de São João-PR, solteiro(a), Telefone 

(66) 9955-4474 e atualmente em local incerto e não sabido ALDEMIRA 

FERREIRA DA CRUZ, Cpf: 94246173134, Rg: 1410995-6, Filiação: Manoel 

Ferreira da Cruz e Eva Eurimidio da Cruz, data de nascimento: 01/03/1968, 

brasileiro(a), natural de Serra Dourados-PR, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Tornou-se interditada Aldemira Ferreira da Cruz.

Despacho/Decisão: Vistos em correição;Defiro o pedido do parquet 

(Ref:41) e para tanto determino a arealização de estudo psicossocial na 

casa da interditanda.Prazo: 20 (vinte) dias.Com a vinda do relatório, vista 

ao MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 29 de maio de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69120 Nr: 848-28.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Daniel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Balan Zappia - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUARA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 848-28.2015.811.0018 – 69120

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Ministério Público Estadual e Daniel de Oliveira

PARTE REQUERIDA: José de Oliveira

INTIMANDO(A, S): Interditando: Daniel de Oliveira, Cpf: 03695721901, Rg: 

8247293-2 SSP PR Filiação: José de Oliveira e Elena Maria Pintor de 

Oliveira, data de nascimento: 03/05/1979, brasileiro(a), natural de 

Loanda-PR, solteiro(a), montador de móveis, Endereço: Rua Dom Pedro I, 

340 (Antigo), Bairro: São João, Cidade: Juara-MT e e Interditado: José de 

Oliveira, Rg: 5.350.186-9 Filiação: José Candido de Oliveira e Antonia Maria 

de Jesus, data de nascimento: 05/02/1946, brasileiro(a), natural de José 

bonifácio-SP, casado(a), Endereço: Rua Dom Pedro I, 340 (Antigo), Bairro: 

São João, Cidade: Juara-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/04/2015

SENTENÇA: INTERDIÇÃO de JOSÉ DE OLIVEIRA, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do art. 3º, II, do Código Civil e, NOMEIO-LHE, como curadora seu 

filho, Sr. Daniel de Oliveira, de acordo com o artigo 1.775 , § 1º, do Código 

Civil, para todos os fins legais, inclusive previdenciários, a qual não 

poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 

qualquer natureza, pertencentes ao interditado, sem autorização judicial, 

sob o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, com 

fulcro no artigo 269, I do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no art. 1.184 do CPC e no art. 9º, III, do Código Civil , 

INSCREVA-SE a presente sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias constando do edital o nome do interditado e bem como de seu 

curador, a causa da interdição e os limites da curatela. LAVRE-SE o 

competente termo de curatela.

Eu, Cláudia Fabrízia Uveda, digitei.

 Juara - MT, 18 de maio de 2018.

Sueli Aparecida Mileski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 102732 Nr: 8153-92.2017.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Intimar patrono da parte autora para que apresente impugnação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39152 Nr: 3173-49.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório a carta 

precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100948 Nr: 7224-59.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 DESPACHO

 Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

No mesmo prazo, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, colha-se parecer Ministerial.

Em seguida, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação 

de audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86449 Nr: 5493-62.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quélcio Bento de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O
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 S E N T E N Ç ATrata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de 

Obrigação Tributária com pedido de tutela antecipada” ajuizada por Quélcio 

Bento de Macedo em face de DETRAN – Departamento de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso, todos qualificados nos 

autos.Alega em síntese o autor que era legítimo proprietário do veículo 

Honda XRL 2001 e que no ano de 2003 alienou o referido bem a um 

terceiro e que desconhece o paradeiro do comprador.[...] Nesta senda, 

não há que se imputar qualquer relação de irregularidade na cobrança dos 

requeridos ao referido débito em nome do autor, que não tomou as 

providencias cabíveis após a tradição do veículo a terceiro.Sim, pois, 

compete ao adquirente adotar as providências necessárias à 

transferência de propriedade de veículo automotor junto ao Departamento 

de Trânsito, nos termos do artigo 123, inciso I , § 1º , do Código de 

Trânsito Brasileiro Ademais, nas relações entre particulares, o contrato de 

compra e venda estabelece vínculo obrigacional entre as partes e, no 

caso, impôs ao comprador do veículo a responsabilidade pela 

transferência do bem e a obrigação pelas infrações cometidas e débitos 

tributários incidentes sobre o veículo e não aos requeridos.Portanto, 

nesses termos e estribado nessas razões a improcedência do pedido 

inicial é medida que se impõe.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho a 

preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA, extinguindo o feito sem resolução 

do mérito nos termos do artigo 485, VI do CPC.Sem custas e honorários 

ante a gratuidade da justiça.Transitada em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90447 Nr: 1878-30.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Martin Paes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9.975-A

 (...) Considerando que a cédula foi assinada apenas por DOUGLAS 

MARTINS PAES DE BARROS, pessoa física que evidentemente não está 

em recuperação judicial pois seria juridicamente impossível tal situação, 

não há qualquer óbice ao prosseguimento da ação de execução em 

anexo.Sim, pois a transferência do imóvel em questão a sociedade 

empresária em estágio pré-falimentar pode configurar, em tese, fraude 

contra credores. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro a tutela 

provisória vindicada.Cite-se a parte embargada.Apense-se à Ação de 

Execução.Cer t i f ique-se a  eventua l  ex is tênc ia  de açã o 

paulina.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90447 Nr: 1878-30.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Martin Paes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9.975-A

 Vistos etc.

Considerando que os embargos aviados possuem evidente efeito 

infringente, colha-se a manifestação da parte ex-adversa, no prazo legal.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74395 Nr: 3386-79.2015.811.0018

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de Ref. 32, escoado o prazo de suspensão do feito, 

intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne 

o que de direito, sob pena de extinção anômala.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60236 Nr: 2818-34.2013.811.0018

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herbiton Hormung, Aparecida Martins Hormung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elezeel Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 DESPACHO

Considerando o deferimento da liminar concedida nos autos do Agravo de 

Instrumento nº 1009917-19.2018.811.0000, que suspendeu os efeitos da 

decisão dos autos código 63893, REVOGO a decisão de fls. 587 e 

determino o revigoramento da decisão de fls. 227/228.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89218 Nr: 1277-24.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Lopes Rodrigues-ME, Junior Acacio 

Lopes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem manifestação dos 

executados nos autos. Vista a Fazenda exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 111116 Nr: 3454-24.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Cezar Martins, Silvia Aparecida Perez Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Almeida da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides de José Botelho 

de Oliveira - OAB:3.911-MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.36/46, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86603 Nr: 5579-33.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI- Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Intimar patrono da parte requerida para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias especifique as provas que deseja produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 108876 Nr: 2509-37.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolonio Almeida de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Ante a certidão de Ref.23, da qual consta que o médico perito nomeado 

não reside mais neste município, NOMEIO o médico Dr. Osvaldo Akira que 

deverá servir escrupulosamente o encargo. Destarte, em observância ao 

disposto no item 2.18.11 da CNGC, fixo os honorários periciais em 

R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. O perito deverá responder os quesitos apresentados pela 

parte requerida e pelo Juízo.

Designe-se data para a realização de perícia médica e informe o 

requerente.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, § 3° do CPC, 

devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da perícia.

 Com a vinda do laudo, manifestem-se as partes.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64102 Nr: 1461-82.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Leite Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que, caso queira, apresente 

contrarrazões ao recurso juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106498 Nr: 1407-77.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Forquim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Ante a juntada de informação de Ref.23, da qual consta que o médico 

perito nomeado não reside mais neste município, NOMEIO o médico Dr. 

Osvaldo Akira que deverá servir escrupulosamente o encargo. Destarte, 

em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC, fixo os honorários 

periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das 

limitações e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. O perito deverá responder os quesitos apresentados pela 

parte requerida e pelo Juízo.

Designe-se data para a realização de perícia médica e informe o 

requerente.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, § 3° do CPC, 

devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da perícia.

 Com a vinda do laudo, manifestem-se as partes.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71054 Nr: 1791-45.2015.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Faria Guimaraes, Lucimar Barbosa Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente Comercial da Rede CEMAT- Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem manifestação do 

impetrado nos autos. Intimar patrono da parte autora para que se 

manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73785 Nr: 3080-13.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 5897 Nr: 1013-66.2001.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Facholi Prod. Com. e Industrialização Import. Export. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y. M. de Camargo Bucci-ME, Yvone Martins de 

Camargo e Bucci, Otavio Cesar Bucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de ofício fl.228/230, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106391 Nr: 1345-37.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rodrigues Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem manifestação da parte 

requerida nos autos. Intimar patrono da parte autora para requerer o que 

de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58611 Nr: 1101-84.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT, Renan 

Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o endereço localizado (fl.97) é o mesmo já constante 

nos autos, promovo o feito com vistas a parte autora para manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme despacho fl.96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106548 Nr: 1439-82.2018.811.0018
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Federich de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thaylla 

Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem manifestação do requerido 

nos autos. Intimar patrono da parte autora para que se manifeste no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55750 Nr: 1969-96.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Cabral dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amiraldo Rezende Nunes, Maristela Mendes de 

Araújo Rezende, Ariovaldo Rezende Nunes, Neiva Nunes Rezende 

Wielewski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, RONEY 

SANDRO CUNHA - OAB:5030, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar Patronos das Partes da designação de audiencia para o dia 

03.10.2018, 11h40min, na Comarca de Itaituba PR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62719 Nr: 180-91.2014.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pego Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Gomes Fonseca, Sirlei de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito 

quanto a juntada de 91/93, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30266 Nr: 2825-02.2008.811.0018

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACDB, DHDB, JCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:18677/O, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito 

tendo em vista o pedido de desarquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62744 Nr: 206-89.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Maria Mess, Helio Aloisio Dill

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mees, Dilma Salete Mess, Paulino 

Davi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, LUIZ CARLOS CARASSA - OAB:4223, RODRIGO 

LUIZ MARTINS - OAB:8981, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que, caso queira, apresente 

contrarrazões ao recurso juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107175 Nr: 1718-68.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iara Landi dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Ante a certidão de Ref.23, da qual consta que o médico perito nomeado 

não reside mais neste município, NOMEIO o médico Dr. Osvaldo Akira que 

deverá servir escrupulosamente o encargo. Destarte, em observância ao 

disposto no item 2.18.11 da CNGC, fixo os honorários periciais em 

R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. O perito deverá responder os quesitos apresentados pela 

parte requerida e pelo Juízo.

Designe-se data para a realização de perícia médica e informe o 

requerente.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, § 3° do CPC, 

devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da perícia.

 Com a vinda do laudo, manifestem-se as partes.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41545 Nr: 1985-84.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Americo Viana de Almeida, Misael Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Azevedo - 

OAB:9.982/B, JOÃO PAULO MOREIRA - OAB:55.708, Mario Henrique 

Rodrigues Bassi - OAB:29666, Rodrigo de Freitas Sartori - 

OAB:09791859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Fabrício Garbini 

Martins - OAB:111.575, Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rhandersson Lamin Resende - OAB:107.558

 Intimar Patrono da parte autora para que, caso queira, apresente 

contrarrazões ao recurso juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63211 Nr: 643-33.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

peças pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41677 Nr: 2113-07.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - Coop. de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Juruena Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Holanda Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, João Victor Gomes de Siqueira - OAB:12.246/MT, 

Nádima Vasconcelos de Figueiredo - OAB:MT 7.918, Pedro 
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Francisco Soares - OAB:12999/MT, Rodolfo Correa da Costa Junior 

- OAB:7445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado e certidão do sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 93208 Nr: 3280-49.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliany Mara Gouveia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Juliany Mara Gouveia de Oliveira, devidamente qualificada nos autos, 

ajuizou a presente Ação de Revisão de Cálculos da URV em face do 

MUNICÍPIO DE JUARA, também já qualificado.

A parte requerente alega, em síntese, que é servidora municipal e em 

razão da Medida Provisória n.º 434/94, posteriormente convertida na lei n.º 

8.880/94 - que determinou a instituição do REAL como moeda padrão para 

pagamento dos vencimentos relativamente aos servidores - teve uma 

perda remuneratória de 11,98%.

Alega que, a conversão dos valores das tabelas dos servidores públicos 

adotou o equivalente ao URV no último dia do mês, enquanto o pagamento 

ocorria por volta do dia 05 (cinco), fechado a folha de pagamento até o dia 

20 (vinte) de cada mês, provocando uma redução salarial de 11,98% 

(onze inteiros e noventa e oito por cento), dos vencimentos do requerente, 

afrontando o artigo 37, inciso XV da Constituição Federal.

Neste contexto, pugna pela condenação da parte requerida no dever de 

incorporar definitivamente na folha de pagamento do autor o percentual de 

11.98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro 

Real para URV e o pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação arguindo 

as preliminares de ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, ausência de interesse de 

agir e prejudicialmente a prescrição. No mérito, rebate os argumentos 

postos na exordial.

 Em seguida a parte autora apresentou impugnação à contestação 

rebatendo os pontos levantados em sede preliminar pelo requerido.

É o breve relato. FUNDAMENTO e DECIDO.

Analisando os autos, observo que o deslinde da controvérsia não carece 

de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual.

 Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do 

NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide.

Registro que o julgamento antecipado, “in casu”, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos suficientes para que a sentença seja proferida, vez 

que se discutem direitos de servidora municipal da Educação, cujas 

provas são eminentemente documentais.

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente 

para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições 

pertinentes, cumpre ao Magistrado decidir a lide, conforme o estado em 

que se encontra o processo.

Neste sentido leciona FREDIE DIDIER JÚNIOR, em sua obra Curso de Direito 

Processual Civil, Editora Podium, p. 515 e 516:

“(...) é possível o julgamento antecipado quando não for necessária a 

produção de provas em audiência, ou seja, quando a prova 

exclusivamente documental for bastante para a prolação de uma decisão 

de mérito.”

“Quando for o caso, o julgamento antecipado não é faculdade, mas dever 

que a lei impõe ao julgador, em homenagem ao Princípio da Economia 

Processual.”

Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide nos moldes do artigo 335, I, do CPC.

 No que tange a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, alega a parte requerida que 

a parte autora não trouxe aos autos documentos essenciais para análise 

de seu direito, vez que não consta nos presentes nenhum documento 

comprobatório do seu ingresso no serviço público municipal.

Porém, não assiste razão ao mesmo, eis que há nos autos todos os 

documentos necessários para o conhecimento do pedido, possibilitando a 

entrega de uma tutela jurisdicional exauriente.

Rejeito, pois, a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Também não merece guarida a preliminar de ausência de interesse de agir, 

ao argumento de que o pedido do autor fundamentou-se em Recurso 

Extraordinário já decidido pelo Superior Tribunal Federal.

Quanto a prejudicial de mérito da prescrição, assistiria razão, a parte 

requerida, caso o desfecho do mérito fosse diferente.

Ocorre que o argumento que dá suporte a assertiva é o fato de que a 

matéria encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de 

que nas ações ajuizadas por servidores públicos com intento de receber 

as diferenças salariais decorrentes de erro na conversão do Cruzeiro 

Real em URV não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas 

apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede a 

propositura da ação.

 De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do 

Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO. UNIDADE REAL 

DE VALOR – URV. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 

DESTA CORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI N.º 8.880/94. 

APLICABILIDADE A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, 

DISTRITAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. PRECEDENTES. PERDA 

SALARIAL DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO 

PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DESTA CORTE. 1. Nas demandas em que 

se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda em Unidade Real de Valor – URV –, a prescrição 

atinge tão-somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que 

antecederam a data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 

deste Tribunal, tendo em vista que a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, a qual se renova mês a mês. 2. Restou constatada pelo 

Tribunal de origem a perda salarial dos Agravados. Rever tal 

posicionamento ensejaria o reexame do quadro fático-probatório, o que 

não se coaduna com a via eleita, em face da Súmula n.º 07 do Superior 

Tribunal de Justiça. 3. A matéria inserta no art. 2.º da Lei de Introdução do 

Código Civil não restou apreciada pelo Tribunal a quo, carecendo o tema 

do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial. 

Incidência do enunciado n.º 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

875.405 - SE (2006/0173578-8) - RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ - 

JULGADO: 06/11/2008).

Com efeito, tratando-se de prestações diferidas no tempo, ou seja, de 

trato sucessivo, prescrevem somente as parcelas excedentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Ora, a cada vencimento pago à parte autora, renova-se o seu direito para 

questioná-lo, sem excluir, é claro, a prescrição sobre os valores vencidos 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Equivale dizer que a 

prescrição atingirá somente aqueles valores atinentes ao período pretérito 

ao lustro anterior ao ajuizamento da presente demanda.

Não se pode olvidar, inclusive, que o entendimento aqui esposado decorre 

de posicionamento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça através 

do Enunciado de Súmula nº 85, o qual dispõe:

“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.”

Desta forma, não há que se falar em prescrição do direito de propor a 

presente ação, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede a propositura da ação, que certamente estariam 

prescritas.

 Contudo, tal discussão é infértil diante da resolução do mérito, tendo em 

vista que após percuciente exame dos autos verifico, indene de dúvidas, 

que o pedido é improcedente.

Cuida-se de Pedido de Revisão de Cálculos da URV ajuizada pela parte 

requerente em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA objetivando a 
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condenação da parte requerida no dever de incorporar definitivamente na 

folha de pagamento do autor o percentual de 11.98%, decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e o pagamento 

dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, a partir de março de 

1994.

De elementar conhecimento que tanto as medidas provisórias n. 439/94, 

457/94 e 482/94, quanto a Lei. 8.880/94 foram instituídas em decorrência 

do Plano Real e, por consequência, incidem ao caso em comento. 

Registre-se, neste sentido, que a medida n. 439/94 determinou a 

conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para 

Unidade de Valor – URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão 

dos salários de Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da 

conversão ou pagamento o valor da URV do último dia do mês de 

competência.

 Por sua vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores 

das tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994.

 Não é demais deixar consignado que a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo.

 Frise-se, ainda, que a lei supracitada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, ainda, ao Poder Executivo e não só ao Legislativo e 

ao Judiciário.

Não menos cediço, que consoante entendimento consolidado pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Superior Tribunal de 

Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal, é devido o recebimento de 

diferença salarial decorrente da conversão errônea, ou ausência de 

conversão, de cruzeiros reais em URV.

Contudo, a parte requerida em sua contestação afirma que a Lei Municipal 

n° 630/94, datada de 05 de julho de 1994, aprovou a alteração no plano de 

cargos e salários dos servidores públicos municipais de cargos de 

provimento efetivo e comissionado, e consequentemente passaram tais 

servidores a gozar de aumento real em suas remunerações, o que 

macularia o direito da parte autora a percepção da diferença 

remuneratória.

Pois bem, no presente caso razão não assiste a parte autora eis que 

havendo reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais, 

não há mais que se falar em percepção ao recebimento de diferença 

salariais decorrentes da conversão do cruzeiro em real.

Isto porque quando há reestruturação na carreira do servidor que modifica 

seus salários há uma compensação remuneratória da perda ocorrida com 

a conversão do cruzeiro/reais em URV, ou seja, o término do direito a 

incorporação dos 11,98%, ou qualquer outro percentual devido no caso 

concreto, não é devido “ad eternum”, mas sim até o momento em que há 

uma reestruturação na carreira dos servidores.

Esse é o entendimento inclusive do nosso Supremo Tribunal Federal, 

quando, em recurso com repercussão geral - Recurso Extraordinário 

561.836/RN, de relatoria do Ministro Luiz Fux, por unanimidade, declarou a 

inconstitucionalidade da lei estadual n.º 6.612/1994 e consequentemente 

estabeleceu marco temporal para o direito a percepção da referida perda 

remuneratória, vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) 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. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) 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. 5) 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 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) 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. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa 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, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF - 

RE: 561836 RN , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/09/2013, 

Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO) grifo nosso.

Pois bem, a Lei Municipal n° 630/94, datada de 05 de julho de 1994 

realmente alterou o plano de cargos e salários dos servidores públicos 

municipais. Assim, com a reestruturação na carreira do servidor com 

alteração do padrão de vencimento, a partir de sua vigência, não há mais 

que se falar em direito a reajustes, sob pena de aumento indevido ao 

mesmo.

Caso o servidor tenha ingressado nos quadros do Município quando já 

estava em vigor a referida Lei Municipal, não possui, portanto, qualquer 

direito a percepção de qualquer perda remuneratória.

A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas, colhe-se da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. 

CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI 

ESTADUAL 43/2000. EXAME. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.

1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar 

especificamente os fundamentos da decisão agravada".

2. Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja possível 

compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com 

reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação 

temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos 

decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem fixou como termo final do 

pagamento a edição da Lei Delegada Estadual de nº 43/2000, que 

estabeleceu novo padrão de vencimentos, e, assim, o exame da 

controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da 

Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário").

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

294130 MG 2013/0031396-6, Rel. Ministro Sergio Kukina, 1ª Truma, j. 

29/04/2013,)

É de trivial sabença que os atos administrativos são revestidos de 

presunção de legalidade, a qual faz com que o ônus da prova em questão 

de invalidade destes se transfira para quem a invoca. Assim, não se 

desincumbiu o autor de comprovar que a Lei Municipal n° 630/94 não 

trouxe reestruturação na carreira dos servidores públicos municipais, nos 

termos do que dispõe a Lei Federal 8.880/94.

 De fato, olvida-se ao requerente o regramento do artigo 373 do Novo 

Código de Processo Civil, ao deixar de comprovar o fato constitutivo do 

direito invocado.

Isto posto, presente a comprovação de reestruturação da carreira não há 
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mais que se falar em percepção das diferenças remuneratórias 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV ocorrida no mês de 

março de 1994.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial.

Sem custas e honorários face a gratuidade da justiça.

Intime-se e Cumpra-se.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83732 Nr: 3981-44.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO HENRIQUE SILVA 

POZZOBON - OAB:20.740/B, THALISSON GAYVA MORAES - 

OAB:18846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste sobre a juntada de 

ref: 11 nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77759 Nr: 1005-64.2016.811.0018

 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 do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/O

 D E S P A C H O

Defiro o pedido da parte requerente quanto a produção de prova 

testemunhal (f. 194) e para tanto DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 27.09.2018 às 14h30min, a fim de colher o 

depoimento do requerido e das testemunhas de defesa.

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe ao advogado constituído pela parte requerida informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC). Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça 

meios para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo 

Juízo como desistência da oitiva requerida.

 Oficie-se a SEMA para que informe a lotação atual dos servidores 

indicados pelo MPE.

Com a juntada dos endereços atualizados, expeça-se carta precatória 

para oitiva dos mesmos.

Saliento por fim que na referida solenidade será analisado o pedido de 

prova pericial almejado pela parte requerida.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90447 Nr: 1878-30.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Martin Paes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9.975-A

 S E N T E N Ç A

Trata-se Embargos à Execução proposto por Douglas Martin Paes de 

Barros em desfavor de Banco de Lage Landen Brasil S/A.

Alega a inviabilidade da pretensão executiva perfectibilizada na execução 

código n° 73066, tendo em vista que “... a dívida nela perseguida não se 

se encontra exigível, pois se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da 

MANDALA TRANSPORTES LTDA – EPP, MANDALA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA e AGROPECUÁRIA MANDALA LTDA – EPP – TODAS 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, da qual o Embargante é sócio.

A inicial foi recebida, e o pedido de tutela provisório indeferido (f. 177).

 Entre um ato e outro, consta juntada de acordo entabulado entre as 

partes (f. 401/405) onde o peticionante pugna por sua homologação.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (f. 401/405), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas pelo executado.

Honorários conforme acordado.

Outrossim, DETERMINO que seja oficiado o CRI de Juara para proceder a 

baixa da constrição oriunda deste processo (item 6 do acordo).

Após o transito em julgado, AO ARQUIVO.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38802 Nr: 2826-16.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Reolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Considerando que sentença fl.298/299 não foi publicada no DJE, promovo 

a intimação dos patronos da parte requerida quanto ao teor da sentença 

fl.298/299.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62285 Nr: 4904-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geraldo Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Intimar o ilustre advogado da parte autora para que efetue depósito de 

diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de guias on line 

– emissão de guias de diligencias. Caso necessário será solicitado 

complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61167 Nr: 3784-94.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alcir Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Intimar o ilustre advogado da parte autora para que efetue depósito de 

diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de guias on line 

– emissão de guias de diligencias. Caso necessário será solicitado 

complementação da diligencia.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36747 Nr: 912-14.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Tadeu Ossani, Shirley Aleixo Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Styler Comercio de Materiais Para Construção 

Ltda-ME, Cecrisa Revestimentos Ceramincos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Kestering 

Medeiros - OAB:12.526-B SC, Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Samuel de Campos Widal Filho - OAB:7197-B, 

THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:291194

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto o aceite e proposta de honorários periciais, juntada às 

fl.394/396, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66394 Nr: 3310-89.2014.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66588 Nr: 3425-13.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Henrique Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Yoshio Maeda - 

OAB:62644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788

 D E S P A C H O

Atento a manifestação de Ref:36, NOMEIO como advogado dativo do 

requerido o advogado Dr. Deyvid Neves Delbom, (OAB n. 23.070/B) para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Desde já, em conformidade com a Tabela da OAB/MT, arbitro honorários 

advocatícios ao patrono nomeado, no valor de 02 (dois) URH.

Com a apresentação da contestação, manifeste-se a parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71216 Nr: 1881-53.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias de Melo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidiane Jorge Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930/MT

 D E C I S Ã O

Para dar seguimento no feito, nomeio a Dra. Joselaine da Silva Anjos, 

OAB/MT n. 23765/O, para assistir a interditanda. Para tanto, arbitro o valor 

de 04 Urhs para o acompanhamento do feito até seu termo final.

Após a manifestação da curadora, colha-se parecer Ministerial e da DPE.

Em seguida, venham os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67222 Nr: 3845-18.2014.811.0018

 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: MTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B, Marcos Yoshio Maeda - OAB:62644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Considerando que a parte autora devidamente intimada se manteve inerte 

quanto as providências a serem adotadas de modo administrativo junto ao 

Cartório local, ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 712 Nr: 41-67.1999.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Através da petição de fls. 446 a parte exequente pede pela suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, ante a ausência de localização de 

bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada.

Pois bem. O art. 921, III, do CPC, autoriza a suspensão da execução 

quando não forem encontrados bens passíveis de constrição, inexistindo 

condicionamento da suspensão à citação dos executados. Transcreve-se 

o dispositivo legal, in verbis:

 "Art. 921. Suspende-se a execução:

(...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...) § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

 § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

 § 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

 § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir 

o processo."

 Com efeito, poderá o magistrado determinar o arquivamento do feito 

executivo na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis 

de penhora, somente após um ano de suspensão do processo, quando 

então terá curso a prescrição intercorrente, a impedir a eternização do 

processo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de suspensão da 

execução e, DETERMINO a suspensão por 1 (um) ano, quando também 

permanecerá suspensa a prescrição.

 Transcorrido o prazo de suspensão começará a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Desarquivados os autos, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 9192 Nr: 793-97.2003.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenir Minosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Juara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 D E S P A C H O

Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 771, notadamente os itens IV e V.

Intime-se pela última vez a requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa por 

ato atentatório a dignidade da justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40675 Nr: 1126-68.2011.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magui - Ind. Com. Exportação e Madeiras Ltda, 

Edson Nildo Bortoncello, Marcos Guilherme Trentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora para manifestar quanto a juntada de 

correspondência devolvida, com informação de "mudou-se" (fl.83), no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59714 Nr: 2260-62.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Miranda Ramaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.175, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 82442 Nr: 3199-37.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 Vistos etc,

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Claudiomiro da Silva, dando-o como incurso nas penas do artigo 306, § 1º, 

inciso II, da Lei 9.503/97.

O Ministério Público ofereceu ao acusado proposta de suspensão 

condicional do processo, porém, o réu não aceitou e apresentou em 19 de 

janeiro de 2017 resposta à acusação (ref. 6).

Inexistindo as hipóteses de absolvição sumária foi designada audiência 

para colheita de provas (ref. 25).

À ref. 38, a defesa do acusado apresentou rol de testemunhas.

Contudo, nos termos do artigo 396 – A do Código de Processo Penal, o 

momento adequado para arrolar as testemunhas é na apresentação da 

resposta à acusação. Não tendo sido apresentado no momento oportuno o 

rol, têm-se o fenômeno da preclusão.

Assim, indefiro o pedido de arrolamento de testemunhas para fase 

processual posterior e determino o desentranhamento do refiro rol.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 78338 Nr: 1249-90.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argeu Dias Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Cód. 78338

Vistos.

Na forma do art. 581, inciso I, do CPP, RECEBO o recurso em sentido 

estrito interposto pelo Ministério Público (ref. 43).

Abra-se vistas ao Ministério Público para apresentar as suas razões, no 

prazo de 2 dias, conforme prevê o art. 588 do CPP.

Após, intime-se a Defesa para apresentar suas contrarrazões, no mesmo 

prazo (art. 588, CPP).

Com a apresentação das contrarrazões, voltem os autos conclusos para 

eventual juízo de retratação do recurso, nos termo do art. 589 do CPP.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104501 Nr: 276-67.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Celeste Rangel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Promovo a intimação do advogado do Réu para manifestar o endereço 

das testemunhas MARINALVA RANGEL DA SILVA, VALDINEI JORGE DOS 

SANTOS E ROSIMAR RANGEL DA SILVA, tendo em vista a certidão do 

oficial de justiça ref: 33.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000232-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000232-10.2018.8.11.0025. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: AGRAILTON ARAUJO 

DOS SANTOS VISTOS, Manifesta-se o autor – ID. 12476771, requerendo a 

suspensão do feito pelo prazo de 120 dias, para providenciar a regular 

notificação do requerido via protesto, ante a devolução da 

correspondência enviada para notifica-lo extrajudicialmente. Contudo, já 

se passaram quase dois meses do pedido, razão porque DEFIRO a 

suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o lapso temporal, 

intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001447-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR CARBONO (REQUERENTE)
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JAIME CANDIDO DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CAIVANO (REQUERIDO)

ANA RUTH ARRUDA CAIVANO (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001447-55.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: WALDEMAR CARBONO REQUERIDO: LUIZ CARLOS 

CAIVANO, ANA RUTH ARRUDA CAIVANO VISTOS. Consoante teor da 

certidão de ID. 11225236, o Sr. Oficial de Justiça informou que não 

promoveu a avaliação do bem, porque não localizou o imóvel descrito na 

exordial, pugnando, portanto, pela intimação do autor para correta 

indicação da sua localização, ou ainda, ou ainda, pela nomeação de perito 

engenheiro florestal. Instado a se manifestar, o exequente postulou pela 

nomeação de perito engenheiro florestal. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que não procede a pretensão do exequente 

e, isso porque, compete às partes e não ao Poder Judiciário, promover 

diligências no sentido de obter informações que interessem à defesa de 

seus direitos. Com isso, intime-se o exequente para indicar a correta 

localização do bem penhorado, no prazo de 15 dias, sob pena de 

devolução da missiva sem cumprimento. Às providências. Juína/MT, 3 de 

setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000605-12.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SOUZA SILVA (AUTOR(A))

ADILSON BATISTA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERY HELLEN BERGAMINI (RÉU)

Outros Interessados:

LUIS FELIPE AVILA PRADO (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000605-12.2016.8.11.0025 

AUTOR(A): JULIO CESAR SOUZA SILVA RÉU: MERY HELLEN BERGAMINI 

VISTOS. Prefacialmente, renove-se o ato de intimação da União, nos 

termos da petição de ID. 5869998. Após, considerando o teor da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça (ID. 6780283), informando que em razão da 

extensão da área, não conseguiu localizar os confinantes, mas que o 

autor se dispôs a acompanhar o meirinho no cumprimento da diligência 

para auxiliar na localização dos respectivos endereços, a fim de viabilizar 

o prosseguimento do feito, determino a renovação do ato, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça, se achar necessário, entrar em contato com o autor 

para localização exata dos imóveis dos confinantes. Com relação ao 

pedido de citação por edital da requerida, entendo que a pretensão do 

autor não merece acolhimento. A citação por edital deve ser excepcional e 

admitida apenas quando não tiver sido possível outra forma de citação da 

parte. Observa-se que o autor não promoveu nenhuma diligência a fim de 

localizar o endereço atualizado da requerida, razão porque, indefiro, por 

ora, a citação por edital. Com este entendimento, corrobora o e. Tribunal 

de Justiça do Paraná, senão vejamos: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERIFICADA.ENFRENTAMENTO 

DA MATÉRIA.NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS.PREQUESTIONAMENTO. 

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.01. A citação por 

edital é ato excepcional, o qual somente tem cabimento depois de 

esgotadas todas as diligências possíveis quanto à localização do 

requerido, o que não ocorreu nos autos.02. Acolhida a exceção de 

pré-executividade, com extinção da execução, são cabíveis honorários de 

sucumbência.03. O prequestionamento é atendido pelo enfrentamento das 

questões trazidas pelas partes ao conhecimento do Tribunal.Embargos de 

declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (TJPR - 16ª C.Cível - EDC - 

1102373-9/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de 

Londrina - Rel.: Paulo Cezar Bellio - Unânime - - J. 09.07.2014)) (grifos) 

Portanto, intime-se o autor para informar o endereço atualizado da 

requerida, ou requerer o que tem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Às providências. Juína/MT, 5 de setembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000015-35.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. (AUTOR(A))

RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ WILSON DIAS CARVALHO (RÉU)

SANDRA H. SAMPAIO LIMA (RÉU)

REGINA DA SILVA VIEIRA (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para que apresente o 

endereço atualizado dos requeridos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000720-33.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA COSTA CAMPOS (AUTOR(A))

LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira (RÉU)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa da(o) advogada(o) para que comprove 

nos autos a distribuição física dos embargos conforme determinado na 

sentença de ID. 10561732.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000667-81.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES DA SILVA PIO (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para que complemente 

a diligência do Sr. Oficial de Justiça tendo em vista que para o 

cumprimento da referida busca e apreensão necessita de dois oficiais de 

justiça. O valor deverá ser recolhido no prazo de 5 dias por meio do 

sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO 

Nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110372 Nr: 2740-48.2015.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Adjudicação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER FERREIRA MARTINS, vulgo "BIGODE"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA APARECIDA ALVIANO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA(S) DATA(S) 

PARA LEILÃO INFORMADA(S) À FL. 50, QUAL SEJA: 15 DE FEVEREIRO 

DE 2019, A PARTIR DAS 10H00MIN, E 15 DE FEVEREIRO DE 2019, A 

PARTIR DAS 13H00MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 117528 Nr: 8627-13.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI CARO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA QUE 

INFORME/APONTE, NO PRAZO LEGAL, ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS 

QUESITOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA PARA A PERÍCIA MÉDICA, 

UMA VEZ QUE ESTES NÃO FORAM ENCONTRADOS NOS AUTOS, BEM 

COMO EM CONTESTAÇÃO ORAL EM AUDIÊNCIA, ÀS FLS. 57/59, NÃO 

CONSTAM QUESITOS DA PARTE REQUERIDA, SOMENTE OS QUESITOS 

APONTADOS PELO PRÓPRIO JUÍZO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136533 Nr: 962-38.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO MARQUES CARDOSO, 

ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FLS. 27/29: "VISTOS. [...] Sendo assim, com espeque no que 

preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação da exequente para promover o recolhimento das 

custas, em seis prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em 

até 05 dias da intimação deste decisum, e as demais nos meses 

subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. [...] Após tal providência, a parte deverá 

acessar o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a 

opção “Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do processo. O sistema alertará a 

seguinte mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte 

emitirão a guia para o devido pagamento. [...] CITE-SE e intime-se o espólio 

executado, na pessoa da sua inventariante, para efetuar o pagamento do 

valor declinado na petição inicial, ou nomear bens à penhora, no prazo de 

03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo civil. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido. Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56600 Nr: 2881-43.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KNRDC, KLRDC, AMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 134184 Nr: 5241-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QDOML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338, JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - OAB:12214/MT, REGINA 

MARILIA DE OLIVEIRA - OAB:3659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 4.206

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECER EM 

CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAREM O FORMAL DE 

PARTILHA EXPEDIDO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 39063 Nr: 2960-27.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DA SILVA, REGIVALDO 

DUTRA, NIVALDO BARBOSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Processo nº: 2960-27.2007.8.11.0025 (cod. 39063)

Requerente: Maria Cristina da Silva

Requeridos: José Roberto da Silva e Outros

VISTOS.

Manifesta-se a parte autora às fls. 357/358, informando que está com 

graves problemas de saúde e que na data designada para realização da 

audiência de instrução e julgamento irá se submeter a exame de 

ressonância magnética mamária, na cidade de Cuiabá/MT, razão porque, 

com a anuência dos executados, pleiteia a resignação da solenidade.

Em que pese o pedido formulado, não há nos autos qualquer 

documentação comprobatória do atual estado de saúde da exequente, 

nem mesmo eventual guia de exame a justificar sua pretensão.

Da mesma forma, inexiste nos autos qualquer pedido de depoimento 

pessoal das partes, mas tão somente para oitiva das testemunhas 

arroladas, o que, por obvio, evidencia que a presença da exequente na 

solenidade não é indispensável para sua realização.

Razão porque rejeito o pedido de adiamento do ato processual, mantendo 

a audiência já anteriormente designada, devendo os peticionários serem 

comunicados da decisão judicial por qualquer meio de comunicação válido 

e mais célere, além da possibilidade de consulta do andamento processual 

no próprio sistema Apolo.

Publique-se no DJe.

 Às providências.

Juína/MT, 5 de setembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96301 Nr: 4696-70.2013.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TRENTINI, OLÍMPIO ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO, JUNTADA À FL. 416-V.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 115706 Nr: 6842-16.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:20.781 

OAB/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 392,00 (TREZENTOS E 

NOVENTA E DOIS REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, 

EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NA GLEBA IRACEMA III (ZONA RURAL). 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55811 Nr: 2092-44.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE DA LUZ SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clemente Rodrigues de Oliveira, MARIA 

DALVA DE OLIVEIRA, MARIA MARTA DE OLIVEIRA GOMES, MARIA JOSÉ 

DE OLIVEIRA, JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA, JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA, 

SALVADOR CLEMENTE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 

LUZIA DELMA OLIVEIRA, JAVER MARINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:OAB/MT 20.647, JOSÉ RICARDO FERREIRA GOMES - 

OAB:OAB/MT 11.837, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DOS REQUERIDOS PARA, QUERENDO E 

NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000446-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON JOSE SANTANA (REQUERENTE)

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000446-35.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: ADAILTON JOSE SANTANA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Ação de 

Cobrança de Indenização de Seguro DPVAT, proposta por ADAILTON 

JOSE SANTANA em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A., em decorrência de alegado acidente de trânsito, 

que teria vitimado, parcialmente, o demandante, causando-lhes lesões 

incapacitantes descritas nos atestados e laudos médicos trazidos aos 

autos com a inicial. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

defesa, alegando, preliminarmente, ausência de interesse processual do 

autor em razão da existência de pedido administrativo relacionado ao 

pedido inicial pendente de finalização. Relata o requerido, que o autor 

formulou requerimento administrativo objetivando ser indenizado pela 

invalidez sofrida em decorrência de acidente de trânsito acorrido em 

28/05/2016, todavia, o procedimento não finalizado em razão da inércia do 

requerido em apresentar a documentação exigida por lei. Em pese os fatos 

alegados, entendo que a preliminar avençada não merece acolhimento. 

Como é cediço, o interesse de agir consiste na relação de utilidade entre a 

alegada lesão de um direito e o provimento de tutela jurisdicional do pedido, 

ou seja, o provimento jurisdicional almejado deve ser útil e a via eleita deve 

ser adequada. Na hipótese em comento, entende o requerente ser 

indevida a exigência documental formulada pela requerida na seara 

administrativa, defendo que em razão da lesão sofrida no acidente ficou 

com a visão prejudicada e por isso não consegue mais replicar sua 

assinatura exatamente como registrada em seu documento de identidade, 

e, mesmo após ter registrado nova assinatura perante do cartório de 

registro civil desta cidade, a requerida quedou-se inerte, razão porque, 

não encontrando outra forma de se ver ressarcido, propoês a presente 

ação. Assim, restando evidente o interesse de agir do autor, rejeito a 

preliminar avençada. Dito isso, rejeito as preliminares e, dando 

continuação à ação, verifico que as partes são legitimas e estão 

regularmente representadas, não havendo nulidades a serem declaradas 

ou outras questões processuais a serem apreciadas nesta oportunidade, 

pelo que, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido 

o grau de invalidez do autor e o valor da indenização. Defiro a produção 

da prova pericial pleiteada pela parte requerida. Considerando que no 

banco de peritos do Tribunal de Justiça os peritos médicos credenciados, 

atuam em Comarcas bastante distantes do juízo (Sorriso, Matupá, Peixoto 

de Azevedo e Cuiabá, ou seja, a mais próxima está há quase 400 km da 

sede da comarca), e que impor aos demandantes, em sua grande maioria 

hipossuficientes financeiramente, a obrigatoriedade de se deslocar a um 

dos municípios acima citados para realização de perícia é impraticável, a 

teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de nomear os médicos já credenciados, 

e determino seja expedido ofício à POLITEC – Escritório Regional de 

Juína/MT, para que o médico Oswaldo Gasparini, Médico do Trabalho, 

CRM/MT 1310, para realização da perícia médica, devendo o mesmo ser 

intimado desta nomeação para conhecimento e realização da perícia 

médica necessária, devendo ser informado nos autos a data e o horário 

da perícia. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. Intimem-se as partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º 

do artigo 465 do CPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já 

nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores (inicial, contestação, réplica, etc). Para o expert nomeado fixo 

honorários periciais no valor, de R$ 900,00 (novecentos reais), tão logo as 

partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de 

maiores esclarecimentos pelo(a) expert. Havendo aceitação do encargo 

pelo perito, intime-se o requerido para comprovar o depósito dos 

honorários, no prazo de 10 dias, sob pena de sua inercia ser interpretada 

como desistência da prova. Com a juntada do laudo médico, intimem-se as 

partes para fins e prazo do parágrafo único do artigo 477 do CPC. 

Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem para sentença, eis que a produção probatória testemunhal 

é desnecessária e inútil diante da prova médica/técnica já produzida. Às 

providências. Juína/MT, 5 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001379-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001379-71.2018.8.11.0025 Requerente: Pasqualotto 

& Pasqualotto Ltda Requerido: Vivo S/A VISTOS, Intime-se o autor para 

comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 

15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento do 

feito. Empós, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000427-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA REIS MARCELINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Autos nº 1000427-92.2018.8.11.0025 Embargante: Academia 

Juinense de Ensino Superior Ltda -ME Embargada: Juliana Aparecida Reis 

Marcelino VISTOS. Cuida-se de embargos de declaração manejados em 

face da sentença que indeferiu liminarmente a inicial e julgou extinto o 

processo sem resolução do mérito, sustenta o embargante que a decisão 

apresenta obscuridade porque teria juntado aos autos documento ilegível 

(ele o embargante) fazendo com que o julgador incorresse em erro na 

medida em que entendeu que o documento que fundamenta a ação estaria 

sem assinaturas necessárias. É o resumo necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Revelam os autos nítida hipótese de má compreensão da 

finalidade e da utilidade dos embargos de declaração em nosso sistema 

processual. Em verdade pretende o recorrente a modificação do decisum 

objurgado, o que inclusive deixa bem evidenciado na peça recursal ao 

afirmar que a decisão "merece reforma", meio para o qual não se presta o 

recurso. Salta aos olhos que no caso em concreto, certa ou errada, a 

decisão se baseou nos documentos juntados à inicial e, ao contrário, do 

alegado pelo embargante, nada há de ilegível no documento que funda a 

pretensão inicial e, também, nada há de obscuridade na sentença 

impugnada na medida em que a argumentação se mostra suficientemente 

clara para o que foi decidido. Desse modo, se a parte entende que a 

decisão contraria a lei ou a prova dos autos, deve se valer do meio 

recursal apto a alcançar seu objetivo, descabendo o manejo dos 

declaratórios apenas para expor o inconformismo da parte com o 

resultado da decisão. Nesse sentido, a seguinte decisão do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES ESTADUAIS 

APOSENTADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUESTÕES NÃO 

LEVANTADAS NA INSTÂNCIA A QUO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 

EFEITO INFRINGENTE. "QUESTIONÁRIO". ART. 535 DO CPC. 

IMPOSSIBILIDADE. A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente 

clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só tem 

aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão, em raríssima 

excepcionalidade, não se prestando eles a um reexame da matéria de 

mérito decidida no acórdão embargado. Os embargos opostos pelos 

servidores, além de trazerem questões novas, tem efeito de resguardar 

futura instituição de contribuição previdenciária. Impossibilidade. Os 

embargos estaduais revestem-se de um verdadeiro questionário ao órgão 

judicial que, tendo exprimido o sentido geral do julgamento da matéria 

abordada, não necessita tecer comentário sobre todos os pontos 

levantados. Ambos os embargos rejeitados. (EDROMS n. 10439, 5ª Turma, 

Ministro Relator: José Arnaldo da Fonseca, grifei) Inexistindo, pois, 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade sobre qualquer ponto 

discutido e decidido na lide, rejeito os embargos declaratórios, que não se 

prestam ao fim de reformar a sentença atacada. Portanto, evidenciada a 

intenção reformadora, já que a parte não busca correção de erro material 

nem complementação ou aclaramento da decisão atacada e sim a 

modificação de suas premissas e conclusões, JULGO IMPROCEDENTE os 

declaratórios, à míngua de hipótese legal de seu cabimento. Transitada em 

julgado a decisão, cumpra-se os comandos decisórios exarados na 

sentença embargada. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000788-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES (ADVOGADO(A))

SINDICATO RURAL DE JUINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000788-12.2018.8.11.0025. Autor: Sindicato Rural 

de Juína Requerida: Oi S.A. VISTOS. Conforme noticiado no ID. 15073690, 

as partes firmaram acordo em relação objeto do presente processo. 

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, HOMOLOGO a 

transação para que produza os efeitos legais e de direito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Oportunamente, 

recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. P. I. C. Às providências; FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000583-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA PRETTO (RÉU)

JANDIR PRETTO (RÉU)

EUNICE PRETTO (RÉU)

JACIR PRETTO (RÉU)

PRETTO & PRETTO LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se o advogado da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias efetue o pagamento da diligência junto ao site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso. JUÍNA, 06 de setembro de 2018 FRANKLIN 

JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA 

E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001111-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

POLIANE DE BRITO BATISTA (ADVOGADO(A))

S. J. D. S. M. (EXEQUENTE)

I. V. S. M. (EXEQUENTE)

W. C. D. S. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JOHNY CARVALHO MARQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001111-17.2018.8.11.0025 Vistos etc. RECEBO a inicial, vez 

que preenchido os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, ambos do 

CPC. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 

99, §3º, ambos do CPC. Intime-se pessoalmente o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 

883,23 (oitocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão, 

além de protesto judicial do presente título, nos termos do art. 528, §3º, do 

CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

21 de agosto de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55335 Nr: 1616-06.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PROVIDÊNCIA ROCHA & CIA LTDA, J. P. 

ROCHA OU J.F. ROCHA LTDA, CONSTIL CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGENS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Juntada das Informações referente à Carta Precatória de 

fl.68, INTIME-SE a Parte Autora para que requeira o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44244 Nr: 3591-34.2008.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBDM, BCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT, CRISTÓVÃO ANGELO DE MOURA - 

OAB:5.321-MT

 Processo nº 3591-34.2008.811.0025

Código 44244

Vistos etc.

EXPEÇA-SE o competente alvará judicial em favor dos herdeiros 

JHONATAN KAIO CARVALHO DE MORAES e BRUNA CARVALHO DE 

MORAES, para o levantamento do valor remanescente depositado nos 

autos, nos dados bancários informados à fl. 1.110.

EXPEÇA-SE, também, alvará judicial em favor da causídica Dra. ENÁDIA 

GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO, para o levantamento do valor referente à 

verba honorária, nos dados bancários informados à fl. 1.111.

Outrossim, INTIMEM-SE os advogados Dr. Cristovão Angelo de Moura 

(OAB/MT 5.321) e Dra. Carmem Lúcia e Silva Prado (OAB/MT 5.289) para 

que realizem os depósitos diretamente na conta bancária da 

inventariante/meeira, no percentual de 50% (cinquenta por cento), e dos 

respectivos herdeiros, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) 

para cada um, vez que já atingiram a maioridade, devendo os referidos 

causídicos, ainda, continuar a comprovar nos autos os valores recebidos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 30 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 49764 Nr: 3424-80.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 SENTENÇA "Vistos em correição.CANOPUS ADMINISTRATIVA DE 

CONSÓRCIOS LTDA ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão em 

face de ELIZABETE DA COSTA, já qualificados nos autos.O processo foi 

sentenciado em 31/01/2014, conforme sentença de fls. 93/94, sendo 

iniciada a fase de cumprimento de sentença. Contudo, às fls. 156/159 

adveio aos autos termo de acordo celebrado entre as partes, onde 

requereram a sua homologação por sentença.Após, vieram-me os autos 

conclusos.Breve relato. Decido.Conforme preceitua o atual Código Civil, 

em seu artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação 

consiste na transação, entendida como estabelecimento de concessões 

mútuas com vistas à extinção do litígio ou da obrigação.Simultaneamente, 

prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser 

homologada, extinguindo-se o processo respectivo com resolução do 

mérito.No caso em epígrafe, verifico que as partes são plenamente 

capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes específicos para 

transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se 

pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor 

independentemente de interferência estatal. Cabível, pois, a sua 

homologação judicial.Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, b 

do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

firmado pelas partes às fls. 156/159 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.Custas finais, se houver, ficam a cargo da executada, 

conforme termo de acordo.Tendo em vista que as partes renunciaram 

expressamente ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

dessa sentença e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se".Juína/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 86719 Nr: 639-43.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEMV, MMV, RV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B

 INTIME-SE a Parte Autora para que tome ciência da Decisão Prolatada nas 

fl.122, manifestando-se no prazo de 10 (dez) dias, bem como providencie 

o preparo para expedição de carta precatória determinada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 103115 Nr: 3879-69.2014.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ITATIBA DO SUL LTDA. - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:210.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 "SENTENÇA.Vistos em correição.Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em desfavor de TRANSPORTADORA ITATIBA SUL LTDA-ME, já 

qualificados nos autos.Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/36.

[...]Por fim, manifestação da exequente requerendo a extinção do feito, 

ante o pagamento do débito. Após, vieram-me os autos conclusos.Breve 

relato. Decido.Depreende-se dos autos que a requerida pagou 

integralmente o valor exequendo.Ante o exposto, JULGO EXTINTA por 

sentença a presente execução, na forma do artigo 924, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil.Custas judiciais e despesas processuais ficam a 

cargo da executada, conforme item 7 do acordo.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se".Juína/MT, 7 de março de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89581 Nr: 3807-53.2012.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES BETTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 INTIME-SE o Embargante para que informe à este Juízo no prazo de 05 

(cinco) dias, as Matrículas e o referido Cartório para expedição do Ofício 

determinado nas fl.344.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 105058 Nr: 66-97.2015.811.0025

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGUINALDO PEREIRA MOURAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANI FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE A ADVOGADA DA PARTE AUTORA, PARA QUE, EM CINCO 

DIAS, RETIRE A CERTIDÃO DE NASCIMENTO ORIGINAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 95225 Nr: 3479-89.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRISANCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 INTIME-SE o requerido para que tome ciência da decisão de fl.69, bem 

como para que se manifeste acerca dos extratos em anexo no prazo de 

05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000037-93.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RAQUEL DE JESUS FERNANDES (EXECUTADO)

CRISTAL VERDEXPORT DA BAHIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CHARLES DE JESUS FERNANDES (EXECUTADO)

RAPHAEL FELIX MICHEL SUSTENDAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1000037-93.2016.8.11.0025; Valor causa: R$ 38.885,84; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: CRISTAL 

VERDEXPORT DA BAHIA LTDA - ME, MARIA RAQUEL DE JESUS 

FERNANDES, CHARLES DE JESUS FERNANDES, RAPHAEL FELIX MICHEL 

SUSTENDAL Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: CRISTAL 

VERDEXPORT DA BAHIA LTDA - ME, MARIA RAQUEL DE JESUS 

FERNANDES, CHARLES DE JESUS FERNANDES, RAPHAEL FELIX MICHEL 

SUSTENDAL Data de Distribuição da Ação: 12/09/2016 07:55:52. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), para pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO em face do EXECUTADO: 

CRISTAL VERDEXPORT DA BAHIA LTDA - ME, MARIA RAQUEL DE JESUS 

FERNANDES, CHARLES DE JESUS FERNANDES, RAPHAEL FELIX MICHEL 

SUSTENDAL, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 

38.885,84, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DÉBITO ATUALIZADO: R$ 38.885,84 Despacho/Decisão: "Vistos em 

Correição. Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem): 

Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, 

da LEF – Lei nº 6.830/80; Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida 

a Execução, por meio de depósito ou fiança; Arresto, se o Executado não 

tiver domicílio ou dele se ocultar; Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 6.830/80 (LEF); e Avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados.Intime-se o cônjuge do Executado, caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis. O Executado será citado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, 

observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 6.830/80): A citação será feita 

pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra 

forma; A citação considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por Edital;O 

edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no 

órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo. Não ocorrendo o pagamento, nem a 

garantia da Execução de que trata o Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora 

poderá recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº 6.830/80).Consigne-se no 

mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exequendo atualizado. Desde já, conforme dispõe o 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, consigno que fica 

autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as citações, intimações e 

penhoras no período de férias forenses, e nos feriados ou dias úteis fora 

do horário estabelecido, independente de autorização judicial.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências".Juína/MT, 13 de Dezembro de 2016. Conrado Machado 

Simão.Juiz Substituto. 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, GEOVANI CORREIA LOPES, digitei. JUÍNA, 

06 de setembro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000564-45.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANSUETO GONCALVES JUNIOR (EXECUTADO)

INDUSTRIA LATICINIOS DOIS IRMAOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROMERO DONIZETE PINTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1000564-45.2016.8.11.0025; Valor causa: R$ 27.376,27; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: INDUSTRIA 

LATICINIOS DOIS IRMAOS LTDA - ME, ROMERO DONIZETE PINTO, 

MANSUETO GONCALVES JUNIOR Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

EXECUTADO: INDUSTRIA LATICINIOS DOIS IRMAOS LTDA - ME, ROMERO 

DONIZETE PINTO, MANSUETO GONCALVES JUNIOR Data de Distribuição 

da Ação: 09/11/2016 14:07:24. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

EXECUTADO(S) INDUSTRIA LATICINIOS DOIS IRMAOS LTDA - ME, 

ROMERO DONIZETE PINTO, MANSUETO GONCALVES JUNIOR, para pagar 

o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear 

bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de 

lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO em face do 

EXECUTADO: INDUSTRIA LATICINIOS DOIS IRMAOS LTDA - ME, ROMERO 

DONIZETE PINTO, MANSUETO GONCALVES JUNIOR, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de R$ 27.376,27, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DÉBITO ATUALIZADO: R$ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 470 de 779



27.376,27 Despacho/Decisão: "Vistos etc. I – Cite-se o devedor, por meio 

de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora 

e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora.II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial.IV – Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível à informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido.VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado".Juína/MT, 3 de fevereiro de 2017.RAUL LARA LEITE.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, GEOVANI CORREIA LOPES, digitei. JUÍNA, 6 de setembro de 2018 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130461 Nr: 2816-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

05/11/2018, às 17h00 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136949 Nr: 1208-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIMAR A ADVOGADO PARA NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA JUNTADO DE FLS101, CONFORME DETERMINADO AS 

FLS.96., BEM COMO PARA FAZER AS ALEGAÇÕES FINAIS DO RÉU.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126695 Nr: 412-77.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO PEREIRA PARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Impulsiono estes autos com intimação do advogado para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar rol de testemunhas que irá depor em plenário, até 

o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 50342 Nr: 3864-76.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, VULGO 

"TOCHA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos. Dado o adiantado da hora, REDESIGNO a audiência para o dia 

10/09/2018, às 13h20min. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137370 Nr: 1458-67.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN ARAÚJO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

24/09/2018, às 16h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 
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fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138931 Nr: 2693-69.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE PAULA AMERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

26/09/2018, às 17h20min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 42377 Nr: 1889-53.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CARVALHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO ARAUJO DA SILVA 

NETO - OAB:OAB/TO 6992

 Vistos,

Em análise dos autos noto que apenas o Ministério Público apresentou 

memoriais finais. Assim, INTIME-SE a Defesa do acusado para que, no 

prazo legal, apresente memoriais finais.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137201 Nr: 1360-82.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ETDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

segregado ARY ANTONIO DE SOUZA, sobre o que o Ministério Público 

manifestou contrariamente ao pleito.

Muito bem.

Tendo em vista a exigência de permanente fiscalização da necessidade 

ou não da prisão preventiva como medida cautelar excepcional no curso 

do processo penal (Lei n. 12.403/2011), o que dialoga com o art. 19 da 

Res._CNPCP n. 3/2018 ao apontar várias “recomendações da 

Organização das Nações Unidas”, dentre as quais “reduzir a aplicação da 

medida de prisão preventiva” (inciso IV), passo a revisitar a prisão do 

segregado.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estavam e 

continuam presentes nos autos, configurando o “fumus comissi delicti”.

No caso, entendo que as particularidades dos fatos apurados 

recomendam a manutenção da prisão do acusado, uma vez que não 

aportou nos autos nenhum elemento novo, razão por que REPORTO-ME à 

decisão de fl. 31-33, uma vez que a circunstância empírica permanece 

inalterada, ou seja, não houve alteração fática do cenário de risco à ordem 

pública a justificar a alteração daquela decisão (natureza “rebus sic 

stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per 

relationem” (Enunciado Criminal n. 50 - TJ/MT).

Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva e, por consequência, 

INDEFIRO o pedido da Defesa.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 42377 Nr: 1889-53.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CARVALHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO ARAUJO DA SILVA 

NETO - OAB:OAB/TO 6992

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, CONFORME 

DETERMINADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126695 Nr: 412-77.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO PEREIRA PARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Intimação da advogada do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar rol de testemunhas que irá depor em plenário, até o máximo de 

5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136949 Nr: 1208-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIMAR A ADVOGADO PARA NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA JUNTADO DE FLS 101, CONFORME DETERMINADO AS 

FLS.96., BEM COMO PARA FAZER AS ALEGAÇÕES FINAIS DO RÉU.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130657 Nr: 2947-76.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PALLETINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183640159

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 130657 - ARIPUANA-MT.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )
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Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ARIPUANÃ ( TJMT )

Data de Envio: 05/09/2018 17:22:55

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130657 Nr: 2947-76.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PALLETINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183640262

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 130657 - COLNIZA-MT.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COLNIZA ( TJMT )

Data de Envio: 05/09/2018 17:35:51

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133189 Nr: 4562-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA, 

MICHELE ALVES MAGALHÃES LEITE, WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, JIUMENDES MUSGO DE LIMA, POLIANA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

FLÁVIO LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pelo acusado 

Jiumendes Musgo de Lima, sobre o que o Ministério Público manifestou 

contrariamente ao pleito.

Muito bem.

De proêmio, vejo que a instrução criminal já se encerrou e o Ministério 

Público já apresentou suas alegações finais em 16/07/2018. Portanto, 

restam pendentes somente as alegações finais das Defesas.

Assim, tenho que qualquer alegação de excesso de prazo não é motivo de 

causa de constrangimento ilegal, forte na Súmula 52 do STJ, in verbis:

“Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de 

constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992)”

Destarte, conforme já decido à f. 1.141 serão revisitadas as prisões de 

TODOS os acusados no momento da prolação da sentença que já se 

avizinha, razão por que REPORTO-ME à decisão de f. 1.141, 

aguardando-se as alegações finais das Defesas.

INTIMEM-SE.

Após, CONCLUSOS para prolação da sentença e análise dos pedidos de 

liberdades provisórias.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010425-67.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DOMINGOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que manifeste-se acerca da Certidão negativa do 

Senhor Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136030 Nr: 592-59.2018.811.0025

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 21/09/2018 às 16h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105655 Nr: 452-30.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JUNIOR FERREIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de instrução designada para o dia 

17/09/2018 às 14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106210 Nr: 677-50.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR FERREIRA GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 17/09/2018 às 14h40min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132038 Nr: 3845-89.2017.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHWINN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de instrução designada para o dia 

14/09/2018 às 15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109538 Nr: 2348-11.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILSON ROCHA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte Autor do fato, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução designada para o dia 

21/09/2018 às 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109617 Nr: 2412-21.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218

 Tem o presente a finalidade de iintimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 14/09/2018 às 16h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109596 Nr: 2392-30.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 PROJETO DE SENTENÇA.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado com vistas a apurar o 

delito tipificado (art.60 da Lei 9.605/98), em tese praticada por Edson 

Bravo.

Assim, ante a pena cominada para o delito, verificando-se o lapso entre 

esta data e a data dos fatos é evidente que já ocorreu à prescrição da 

pretensão punitiva, uma vez que a pena máxima a ser aplicada não 

excede a 06(seis) meses de detenção,

 Diante disso, considerando que desde a data dos fatos até a presente 

data já se passaram mais de 03 (três) anos não foi recebida a denúncia, 

bem como não houve causas interruptivas ou suspensivas, operando 

assim neste caso a prescrição da pretensão punitiva, havendo de ser 

reconhecida para declarar extinta a punibilidade do agente.

Desta forma, a extinção da punibilidade do indiciado é medida que se 

impõe ao caso concreto.

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE da indiciada devidamente qualificados nos 

autos, o que faço o julgamento com fulcro artigo 107, inciso IV, e artigo 

109, inciso VI, ambos do Código Penal e determino o arquivamento do feito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

 P.I.C.

Juína/MT, 26 de Junho de 2018.

 Leidiane Correia da Silva

 Juíza Leiga

 VISTOS,

'HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95.

 Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se.

 P.I.C.

Juína-MT, 26 de Junho de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106493 Nr: 836-90.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da Audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 14/09/2018 às 15h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104810 Nr: 4919-86.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

17/09/2018 às 14h20min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001291-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA MUNIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO – com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes MARIA APARECIDA MUNIZ e TIM CELULAR S.A., em 

que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a 

reclamada exclua o nome do requerente do cadastro de inadimplentes, 

haja vista o débito cobrado ser indevido, bem como a citação da parte 

reclamada e a sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 

28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais). Narra a requerente 

que, “(...) Em meados do mês de Abril de 2017, a Reclamante tentou 

realizar compras na modalidade a crédito no comércio local, ocasião em 

que foi informada pelo lojista de que a venda não poderia ser concretizada 

em razão de seu nome constar na lista de negativados do SPC (Serviço de 

Proteção ao Crédito). Ciente de não haver qualquer dívida em aberto, com 

quem quer que fosse, a Reclamante argumentou esta situação com o 

lojista, que permaneceu firme em sua disposição de não vende-la crédito, 

sob o pretexto alegado. Inconformada com a situação e abalada pelo 

vexame a que se sentira exposta, questionou a loja a respeito da origem 

da suposta dívida, vindo a receber a informação de que deveria procurar 

a sede da Câmara de Dirigentes Logistas para obter esta informação. Lá 

estando, solicitou a emissão de uma Declaração de NADA CONSTA, onde 

fora apresentada uma suposta dívida no valor de R$ 92,20 (noventa e dois 

reais e vinte centavos), que se informou ter vencido em 10/01/2015, junto 

a empresa TIM Celular. Ocorre, Excelência, que a Reclamante jamais foi 

cliente de planos pós-pago ou controle da Reclamada, tendo tido com ela 

somente uma relação de consumo já encerrada há vários anos, 

consistente na aquisição de um chip de celular pré-pago.(...)” Eis o breve 

relato dos fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os 

requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos e DEFIRO 

o pedido de concessão da Justiça Gratuita. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 
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CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente nunca teve 

qualquer tipo de relação jurídica com a demandada, não podendo continuar 

com seu nome negativado por débito inexistente. O perigo da demora 

reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte 

requerente, que se encontra privada de adquirir até mesmo produtos de 

primeira necessidade, caso necessite de crédito, sendo a espera ao 

provimento final por demais danosa. Com essas razões e os requisitos do 

art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que seja 

EXCLUÍDO o nome de MARIA APARECIDA MUNIZ, dos registros/banco de 

dados de(a) SERASA e SPC, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito 

horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais). INTIME-SE a parte requerida acerca da presente 

decisão, para cumprimento da tutela deferida. Com o olhar volvido à 

tentativa de conciliação entre as parte, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do 

artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, 

DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 24/10/2018 às 

13h30min. CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, devendo a 

parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na 

oportunidade, deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente homologada por esta 

Magistrada em sede de solenidade. Não obtida a autocomposição, sairá à 

parte requerida devidamente intimada para a apresentação de 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344 do NCPC). Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. 

Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001337-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL (ADVOGADO(A))

GUILHERME CESAR DE MATOS LOUZADO BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO APARECIDO DE ARAUJO ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001337-64.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): GUILHERME CESAR DE MATOS LOUZADO BATISTA RÉU: 

JULIANO APARECIDO DE ARAUJO ARRUDA Vistos. Trata-se de “Ação de 
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Busca c/c Obrigação de Fazer e Tutela Provisória de Urgência”, promovida 

por GUILHERME CESAR DE MATOS LOUZADO BATISTA em desfavor de 

JULIANO APARECIDO DE ARAUJO ARRUDA, ambos qualificados. Alega a 

requerente que vendeu seu veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, 

2007/2007, prata, placa NJA-2149, Renavam: 00933592159, em 

01/08/2016. Ocorre que o requerido não efetuou a transferência do 

veículo e está em aberto em seu nome diversas multas e IPVA’s 

atrasados, razão pela qual a requerente pugna pela concessão da tutela 

de urgência para o fim de compelir o requerido a efetuar a transferência 

do automóvel para seu nome e efetuar o pagamento os valores em aberto, 

sob pena de bloqueio via Renajud e multa diária. Além disso, no item “c” 

dos pedidos o autor pugna que seja oficiado a Detran e a Sefaz para que 

estes se abstenham de efetuar lançamento de débitos em seu nome 

referentes ao veículo aludido. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUDAMENTO E 

DECIDO. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Considerando o teor 

da Carteira de Trabalho que atesta preliminarmente a renda do autor, 

DEFIRO a gratuidade da justiça apenas para suspender a cobrança das 

custas iniciais do processo, nos termos do art. 98, §5º, do CPC, sem 

prejuízo de ulterior revogação caso constatada a cessação da 

incapacidade financeira ora apresentada. No que tange ao pleito de 

concessão de tutela de urgência, tenho que o mesmo deve ser deferido, 

pelas razões que passo a expor. A tutela de urgência encontra-se 

disciplinada no art. 300 do CPC, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para o 

deferimento, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno[1], assim assevera: Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra. 

Nesse sentido, mister transcrever o Enunciado 143 do Fórum de 

Permanente de Processualistas Civis, verbis: 143. (art. 300, caput) A 

redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da 

concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, 

erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a 

prestação de ambas as tutelas de forma antecipada .59 (Grupo: Tutela 

Antecipada) Analisando autos, numa análise sumária, vislumbro a 

presença dos requisitos citados. O fumus boni iuris restou suficientemente 

demonstrado pelos documentos juntados na inicial, os quais apontam que 

o automóvel encontra-se em nome do requerente, revelando-se na 

probabilidade de que os fatos narrados na peça vestibular sejam mesmo 

verídicos e, por conseguinte, que a requerente pode vir a obter sucesso 

na ação principal declinada. Igualmente o periculum in mora restou 

comprovado, na medida em que o veículo se encontra registrado em nome 

do requerente, o qual está tendo seu nome maculado por supostas dívidas 

referentes a IPVA e multas vinculados ao automotor alienado. Ante o 

exposto, com fulcro nos arts. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência 

para DETERMINAR ao requerido que efetive a transferência do veículo 

para seu nome, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de busca e 

apreensão do veículo e restrição do mesmo via Renajud. Com supedâneo 

no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 

125 do CNJ, DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

07/11/2018, às 13h30min, a ser realizada na sala de audiências deste 

juízo. CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em 

caso de ser informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe 

seja nomeado um dativo, por este Juízo. Deve a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, sendo que, na oportunidade, 

deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE a 

autora na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Após, devidamente certificado, voltem-me conclusos. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 4 de setembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] BUENO, Cassio Scarpinella – 

Novo Código de Processo Civil anotado/Cassio Scarpinella Bueno. São 

Paulo: Saraiva, 2015. p. 219

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001337-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL (ADVOGADO(A))

GUILHERME CESAR DE MATOS LOUZADO BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO APARECIDO DE ARAUJO ARRUDA (RÉU)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o preparo de carta 

precatória a ser remetida à Comarca de Cáceres - MT, devendo juntar aos 

autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

DANIELA APARECIDA LOZEI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000695-91.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): DANIELA APARECIDA LOZEI RÉU: DETRAN DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Os autos 

vieram conclusos para análise do pleito de Id 15173297, no qual a autora 

pugna pela remessa dos autos ao Juizado Especial Cível em razão do 

pedido se enquadrar no procedimento previsto na Lei 9.099/95. Pois bem. 

Com observância ao princípio da economia processual, instrumentalidade 

das formas e visando evitar o ajuizamento de nova demanda por parte da 

autora, onerando tanto as partes quanto ao próprio Judiciário 

desnecessariamente, bem como ao princípio da primazia do mérito, à luz 

do art. 4º, do CPC[1], tendo em vista ao fim social a que se destina a 

prestação jurisdicional, DEFIRO o pleito de ID 15173297 e DETERMINO o 

envio dos autos para o Juizado Especial desta Comarca, devendo serem 

tomadas as medidas necessária para redistribuição perante referida vara. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste, 4 de setembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Dessa forma, a fim 

de dar efetividade ao princípio da primazia do mérito o legislador atribuiu ao 

Magistrado o dever de sanar qualquer vício do processo com escopo de 

privilegiar, sempre que possível, o julgamento de mérito. 

(https://processociviloab.jusbrasil.com.br/artigos/470878444/o-principio-da

-primazia-do-julgamento-de-merito-no-novo-codigo-de-processo-civil)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001153-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Idade Rural com Pedido 

de Tutela Antecipada” proposta por DELCIO PEREIRA DA SILVA contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

14773048/14773082. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001157-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SABINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Auxílio-Doença com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por JOAO SABINO DE OLIVEIRA contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

14775508/14775742. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e 

pareceres médicos de id nº 14775742, verifica-se a necessidade de a 

parte autora se afastar das atividades laborais, ante a doença a que está 

acometida. Já no que se refere à qualidade de segurado, tal também resta, 

ainda que sumariamente demonstrada, diante da autora ter recebido 

benefício até o mês de maio do corrente ano. Dessa forma, sob a ótica de 

um juízo de cognição sumária, a parte autora merece a restabelecimento 

do auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei n. 

8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente para aquele 

momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, 

tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a 

um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o pedido e o 

fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o exposto, 

presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao 

INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 
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médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001158-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

APARECIDA MARCELINA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Auxílio-Doença com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por APARECIDA MARCELINA DA SILVA contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

14776729/14777008. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e 

pareceres médicos de id nº 14777008, verifica-se a necessidade de a 

parte autora se afastar das atividades laborais, ante a doença a que está 

acometida. Já no que se refere à qualidade de segurada, tal também resta, 

ainda que sumariamente demonstrada, diante da autora ter recebido 

benefício até o mês de abril do corrente ano. Dessa forma, sob a ótica de 

um juízo de cognição sumária, a parte autora merece a restabelecimento 

do auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei n. 

8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente para aquele 

momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, 

tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a 

um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o pedido e o 

fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o exposto, 

presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao 

INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001198-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS (REQUERENTE)

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste - MT, 22 

de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252781 Nr: 4522-64.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesse Lopes da Silva Junior - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, os advogados da parte autora foram intimados do 

r. despacho de fls. 37, prazo esse que já transcorreu. Dessa forma intimo 

o advogado da mesma para dar andamento no feito no prazo legal.

 Mirassol D’Oeste – MT, 05 de Setembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232652 Nr: 3386-03.2015.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Joaquim Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Navarro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes de Sá - OAB:16.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 3386-03.2015.811.0011 – cód. 232652

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Celio Joaquim Gomes de Oliveira

PARTE REQUERIDA: Aristides Navarro Filho

INTIMANDO(A, S): Recorrido(a): Aristides Navarro Filho Filiação: , 

brasileiro(a), divorciado(a), motorista, Endereço: Lugar Incerto e Não 

Sabido, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/09/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de “Ação de Usucapião Extraordinário” 

movida por Espólio de Célio Joaquim Gomes de Oliveira em desfavor de 

Aristides Navarro Filho, ambos qualificados nos autos, sob a alegação, em 

síntese, de que há aproximadamente 15 (quinze) anos é legítima 

possuidora do imóvel localizado à Rua Antônio Tavares, nº 2600, Centro, 

neste município, com área total de 375m² (trezentos e setenta e cinco 

metros quadrados) o qual realizou diversas benfeitorias. Alegam, ainda, 

que, o imóvel foi adquirido por meio de contrato particular de compra e 

venda colacionado à fl. 30/33, bem como Escritura Pública de Declaração 

à fl. anterior.A inicial veio instruída com os documentos de fls. 16/33, 

sendo recebida à fl.34.O Estado de Mato Grosso às fls.41/43 manifestou 

não deter interesse na causa, como também o Município de Mirassol 

D’Oeste (fl. 44) e a União (fl. 51/52).Instado o MPE manifestou 

desinteresse na causa por não vislumbrar direito indisponível 

(fl.47/47-vº).Ante a inércia do requerido, este Juízo decretou a revelia, 

nomeando curador especial (fl.57) que apresentou contestação por 

negativa geral (fls. 62/64).Com o óbito do requerente foram habilitados o 

Espólio e seus herdeiros (fl. 69/76).Saneamento do feito à fl.77, 

oportunidade em que se determinou a produção de prova testemunhal, 

designando-se solenidade.Durante a instrução, foram colhidos os 

depoimentos de Ieda Roberta Rosa de Queiroz e Tiago Tolló (fls. 85/87), 

tendo a autora feito alegações remissivas.Permaneceram os autos 

conclusos para a prolação de sentença.É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO.Considerando que as partes estão bem 

representadas, bem como, o feito encontra-se suficientemente instruído, 

não havendo preliminares ou prejudiciais meritórias pendentes de 

apreciação, passo a julgar o mérito próprio da presente actio.Pois bem. O 

autor lançou mão do instituto da usucapião para assegurar a domínio 

sobre o imóvel de 375m² (trezentos e setenta e cinco metros quadrados) 

situado no lote 03, quadra 07, situado na Rua Antônio Tavares, nº 2600, 

Centro, neste município, sob o fundamento de que adquiriu o imóvel por 

meio de instrumento particular de compra e venda do Srº Anésio Berth e o 

mesmo nunca conseguiu realizar a transferência da propriedade por não 

ter tido contato com antigos proprietários. Doutra banda, o requerido se 

quedou inerte o que, dentro das limitações legais do instituto da revelia, 

faz presumir a tese do autor.Das várias espécies de usucapião 

encontradiças em nossa legislação, os autores fundamentam o respectivo 

pedido no artigo 1.238 do Código Civil de 2002, que regula a denominada 

usucapião extraordinária, cujo dispositivo é vazado nos seguintes 

termos:“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem 

oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis.Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo 

reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo”.Dessa feita, para que se possa declarar por sentença a 

aquisição da propriedade pelo instituo da usucapião extraordinária, mister 

se faz a presença dos requisitos legais indispensáveis para a sua 

concessão: (I) coisa hábil ou suscetível de usucapião, (II) posse mansa e 

pacífica com “animus domini”, (III) decurso do prazo de 15 (quinze) anos, 

(IV) decurso do prazo de 10 (dez) anos em se tratando de imóvel utilizado 

em serviços de caráter produtivo; não havendo, portanto, que se falar em 

justo título e boa–fé. No ponto, a existência de coisa hábil à usucapião 

restou patente nos autos, uma vez que a área em questão é de 

propriedade particular, consoante se depreende dos documentos de 

fls.18/19.No que tange à posse mansa e pacífica com “animus domini” e 

decurso do prazo de 15 (quinze) anos, tem-se que também restaram 

devidamente comprovados nos autos, consoante se depreende dos 

documentos juntados (fls.25/28), donde, inclusive, depreende-se que as 

cobranças de IPTU vêm em nome do Sr. Anésio Berthi que adquiriu da 

requerida o bem em discussão e posteriormente o vendeu para o Sr. Célio 

Joaquim Gomes de Oliveira. Como também pode-se observar da Escritura 

Pública de Declaração juntada à fl. 29 declarando todos os fatos alegados 

na inicial.As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em confirmar 

o teor da prova documental, vejamos:“Declarou ter 38 anos de idade e em 

torno dos seus 14 anos foi trabalhar com a esposa do Sr. Célio em seu 

salão de beleza e o mesmo ao lado tinha “a Água Cristalina” a qual 

eventualmente prestava serviços de secretária e, nessa mesma época 

lembra-se da aquisição do lote pelo Srº Célio o qual pertencia ao Srº 

Anésio Berth. Indagada, a testemunha não soube dizer o valor, mas soube 

que o mesmo adquiriu e não tinha conhecimento que o mesmo não detinha 

a escritura. Ainda indagada sobre o uso, narrou que o lote sempre esteve 

em uso, bem como construiu um lava-jato e quem ocupa o lava jato nos 

dias atuais é o seu filho Neto, a mesma sabe que tem um prédio 

construído, mas não sabe se alguém ocupa como residência. Ainda 

indagada sobre a reclamação de terceiros, negou e complementou que 

achava que era tudo escriturado, porque nunca apareceu ninguém, nunca 

teve confusão, sempre usando o lote de maneira correta, sem haver 

nenhuma contestação. Passada a palavra à advogada da parte autora 

perguntou se a mesma tinha conhecimento se o Srº Célio era possuidor de 

algum outro imóvel, sendo a indagação negada, ainda questionada sobre 

quem permaneceu na posse do imóvel após o falecimento do srº Célio, a 

testemunha declarou que “o Neto”. O advogado da parte requerida não fez 

perguntas.” (Testemunha Ieda Roberta Rosa de Queiroz)“Declarou que 

conhece o Srº Célio há 18 anos, informa que sabe a localização do imóvel, 

indagado se saberia qual a destinação do bem, não soube dar 

informações conclusas, mas declarou o funcionamento do Lava-jato do 

Neto, e que acredita que o mesmo funciona há 06 (seis) ou 07 (sete) 

anos, alega também que antes acredita “que não tinha nada”, não sabe de 

quem adquiriu o imóvel, mas sabe que ele comprou, nunca ouviu falar e 

nem presenciou que alguém contestou a posse do imóvel. Dada à palavra 

a advogada da parte autora, indagou se o mesmo sabe dizer a quanto 

tempo os autores estão em posse do imóvel, dizendo acreditar que há 

mais de 18 anos, falando sobre a benfeitoria edificada que é o lava-jato do 

Neto, alegou também que quem permaneceu na posse do imóvel após o 

falecimento do Srº Célio foi o seu filho Neto, não tem conhecimento de 

outro imóvel. O advogado da parte requerida perguntou novamente sobre 

a reclamação do imóvel por terceiros, o qual foi negado.”(Testemunha 

Tiago Tolló)Ora, depreende-se da prova oral produzida que o de cujus 

detinha há mais de 15 (quinze) anos a posse do bem imóvel em discussão, 

o que se ratifica por outros elementos de provas, tendo seus herdeiros já 

habilitados nos autos sucedidos à posse, nos termos do art. 1.206 do 

Código Civil.Assim, restou patente nos autos que a posse do autor foi 

exercida por atos inequívocos, pois sempre usou e gozou como se 

proprietário fosse, reconhecido, inclusive, por terceiros, comportando-se 

como legítimo dono.Como se vê, restaram cabalmente demonstradas as 

exigências e requisitos previstos no artigo 1.238 do Código Civil, sob a 

égide do qual se deram os fatos narrados nos autos e, portanto, é de ser 

reconhecido o domínio dos imóveis em favor do autor. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para declarar, em favor dos 

herdeiros Dyerica Larissa Tavares de Oliveira, Victor Tavares de Oliveira 

e Acrizio Leite de Oliveira Neto a aquisição por Usucapião do imóvel 

descrito na inicial, e consequentemente, DECLARANDO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I e 

II, respectivamente, do CPC.Essa sentença servirá de título para matrícula, 

oportunamente, no cartório de registro de imóveis dessa Comarca.Ainda, 
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em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.P.R.I.C.Após 

o trânsito em julgado e expedido o respectivo mandado para a transcrição, 

AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

Eu, Odete Pereira da Cunha, Técnico Judiciária,, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32516 Nr: 3244-43.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Natalina de Fátima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para juntar aos autos os dados 

bancários para posterior transferencia do valor depositado, acerca do 

prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 193014 Nr: 3133-83.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Jaco de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para juntar aos autos os dados 

bancários para posterior transferencia do valor depositado, acerca prazo 

de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 96439 Nr: 23-81.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para juntar aos autos os dados 

bancários para posterior transferencia do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 171576 Nr: 4188-06.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rodrigues Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para juntar aos autos os dados 

bancários para posterior transferencia do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 169947 Nr: 3711-80.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigosafra Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Henrique Ulhoa - 

OAB:134007

 INTIMAR o procurador da parte executada para que se manifeste da r. 

decisão de fls. 313, bem como manifestar -se da r. decisão de fls. 

317/319. Decisões disponiveis no site do TJ/MT. Acerca do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247216 Nr: 1734-77.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Carvalho de Souza, Ricardo Junior Carvalho 

de Souza, WJdCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Evandro Cícero de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Patricia Gabilan Sanches - 

OAB:10756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo a advogada da parte autora para as 

providências cabíveis para cumprimento da r. sentença, no prazo legal.

 Mirassol D’Oeste – MT, 05 de Setembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257994 Nr: 931-60.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Lemes Ltda, Argemiro Garcia de Oliveira 

Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 (...)Desta feita, por se tratar de um dos requisitos constitutivos e 

necessários para análise da exordial, INTIME-SE o(a) douto(a) 

causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

fazendo constar o valor da causa como o correspondente à execução 

embargada, bem como para complementar ou retificar o valor devido, nos 

termos do art. 321 do NCPC, sob pena de extinção anômala.Após, com a 

retificação do valor real e complemento do valor das custas, remetam-se 

os autos ao distribuidor para retificação da capa dos autos. 

INTIME-SE.CUMPRA-SE.Após, CONCLUSOS.Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

setembro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262317 Nr: 2815-27.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozinei Tavares de Oliveira Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozinei Tavares de Oliveira Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Novo Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Antes de apreciar o pedido liminar, DETERMINO a realização do estudo 

psicossocial na residência do pretenso curador provisório, Rodrigo de 

Oliveira Simão, com o fito aferir se está apto a exercer com o múnus 

público, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilização.

Aportando aos autos o estudo, dê-se VISTA ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, CONCLUSOS.
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CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 11797 Nr: 31-05.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIA F. ALMEIDA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINO DE ARRUDA 

SALOMÉ NETO - OAB:

 Vistos.I.Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, na 

pessoa de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do 

trânsito em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o 

pagamento do débito apresentado às fls. 225/226. acrescido de eventuais 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou 

sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 

523, §1ºe §2º do NCPC.II.Deverá constar da intimação que decorrido o 

prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte executada poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou de nova intimação, nos termos do art. 525 do NCPC.III.Ausente 

o pagamento, a parte requerente deverá recolher eventuais custas de 

execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).IV.Ausente o 

pagamento, ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários 

advocatícios, todos acima fixados, ficam incluídos no débito e, 

independente de haver ou não impugnação, deve ser feita a penhora pelo 

sistema Bacenjud e, se negativa, pelo sistema Renajud.V.Encontrado valor 

em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, LAVRE-SE o auto de 

penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 do NCPC), 

e INTIME-SE a parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, 

dispensada a intimação se a penhora foi realizada na presença do 

devedor.VI. Apresentada qualquer impugnação pela parte executada, 

manifeste-se a parte exequente. Após, apresentada ou não manifestação, 

conclusos para decisão.VII. Ausente impugnação EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento à parte exequente com prazo de 90 

(noventa) dias, devendo a mesma se manifestar quanto à satisfação de 

seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos 

devem ser arquivados.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 03 setembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 74344 Nr: 1123-08.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para juntar aos autos os dados 

bancários para posterior transferencia do valor depositado, acerca do 

prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 193224 Nr: 3175-35.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marques Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para juntar aos autos os dados 

bancários para posterior transferencia do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 147734 Nr: 4171-04.2011.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DETERMINO o desapensamento do presente feito, bem como o RETORNO 

dos autos AO ARQUIVO.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258494 Nr: 1164-57.2018.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDRdN, CSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleica Teiche Moura - 

OAB:25301

 Intime-se pessoalmente o executado para, em 03 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

advertindo-o que somente a comprovação que gere a impossibilidade 

absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

 Caso o executado, no prazo assinalado acima, não efetuar o pagamento, 

não provar que o efetivou ou não apresentar justificativa da 

impossibilidade de fazer, determino que seja realizado o protesto do 

pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, as disposições do 

art. 517 do NCPC, inteligência do art. 528, §1º, NCPC.

 Se não pagar, nem se escusar, de imediato proceda-se com à penhora e 

avaliação de bens, conforme dispõe no art. 829 do NCPC, quanto às 

prestações vencidas anteriores à distribuição e as que vencerem no 

curso do processo executivo.

 Se for penhorado bem imóvel, intime-se igualmente o cônjuge do devedor, 

se casado. Após, sendo o caso, registre-se a penhora no Cartório de 

Registro de Imóveis, intimando-se a exequente para retirar o mandado de 

inscrição, ex vi art. 844 do NCPC. Se o devedor, ao nomear os bens à 

penhora, atribuir valor aos bens e o credor concordar, nos termos do art. 

871, I, NCPC, não se procederá à avaliação por avaliador.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Intime-se.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 04 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243843 Nr: 4847-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLC-IeCdAdVeML-M, FdPM, NCdA, APM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MS 19.645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 481 de 779



Beato - OAB:3057/MT

 (...)Portanto, o requerente demonstrou que esgotou todos os meios 

possíveis para obter esclarecimentos sobre a existência de patrimônio em 

nome dos executados (art. 476 da CNGC).POSTO ISSO, DEFIRO o pedido 

em questão, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes providências:I-) 

PROCEDA-SE à consulta via sistema INFOJUD, requisitando às 

Declarações de Imposto de Renda dos executados nos últimos três 

anos.II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.III-) 

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.Por fim, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE,  exped indo  o  necess á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 07 de agosto de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 225948 Nr: 4667-28.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MeCL, DAM, VLCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:SP / 286.438, Edineia Santos Dias - OAB:SP / 197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 Vistos.Não conheço do pleito de fls. 81/96, uma vez que o mesmo não 

aborda questão cognoscível de ofício por este juízo, tampouco é possível 

efetuar fungibilidade para conhecimento como exceção de 

pré-executividade, em razão de referido instituto processual também ter 

como requisito que a matéria discutida seja de ordem pública.Ademais, 

considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO 

pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do 

CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do 

executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 914.778,33 

(Novecentos e quatorze mil setecentos e setenta e oito reais e trinta e três 

centavos), observando CPF/CNPJ n° 072.337.261-04 e 202.613.731-53, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.(II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo.(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD.(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Permaneçam os 

autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Mirassol D’Oeste, 

17 de agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251030 Nr: 3559-56.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvanei Pereira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 INTIMAR os procuradores das partes de que os autos encontram-se com 

vistas, bem como para se manifestarem acerca do "Laudo Pericial" de fls. 

90, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249199 Nr: 2680-49.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano do Carmo Nascimento, NNJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carollayne Noêmia Justino Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON GOMES DE CARVALHO - 

OAB:19970/O, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Regulamentação de Visitas em Benefício de Menor” 

proposta por FABIANO DO CARMO NASCIMENTO, em desfavor de 

CAROLLAYNE NOÊMIA JUSTINO NASCIMENTO, ambos devidamente 

qualificados.

Entre um ato e outro, às fls. 76/76-v fora entabulado um acordo entre as 

partes, pugnando pela homologação.

Os autos vieram conclusos.

É o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

 Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, “pro rata”, nos termos do artigo 86, CPC, porém, SUSPENDO 

sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que beneficiários da Justiça 

Gratuita.

Cada parte deverá arcar com os honorários de seus respectivos 

patronos.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste - MT, 5 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244371 Nr: 234-73.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pedgurnei Silveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Mauri Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na toada do parecer ministerial às fls. 68/68v, DETERMINO a intimação da 

inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste contas sobre 

a finalidade do valor percebido da venda do veículo indicado às fls.51, sob 

pena de responsabilização.

Na oportunidade, DETERMINO a realização de avaliação judicial do imóvel 

reiterado nas primeiras declarações às fls. 50/52, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Com a juntada do laudo de avaliação a ser confeccionada pelo Sr. Oficial 

de Justiça, INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente plano de partilha de bens em consonância ao resultado da 

avaliação, devendo incluir o quinhão correspondente a cada herdeiro, nos 

termos do art. 653, alínea “c”, do CPC/15.

 Após, dê-se nova vista ao MPE.

Com o cumprimento de todas as formalidades, certifiquem-se.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste/MT, 04 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250433 Nr: 3227-89.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução de Honorários Advocatícios”, proposto 

por Gilson Carlos Ferreira, em face de Antônio Marim, devidamente 

qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, mesmo devidamente intimado a parte autora 

conforme fls.25, deixou transcorrer o prazo sem dar prosseguimento no 

feito, conforme certidão de fls. 26.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, a ausência de impulso processual da parte autora, implica 

extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso III, do CPC.

Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios o qual fixo em 10% do 

valor da causa.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 30 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000981-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO GIAMPIETRO MORALES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA BENEDITA DOMICIANO DA SILVA CAMPICI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO: 15 DIAS AUTOS N.º 1000981-69.2018.8.11.0011 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER] PARTE AUTORA: Nome: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Endereço: 

desconhecido PARTE RÉ: Nome: FABIANO GIAMPIETRO MORALES, 

Endereço: desconhecido CITANDO(A, S): Nome: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES, Endereço: desconhecido DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

20/07/2018 14:25:07 VALOR DA CAUSA: R$ R$ 7.402,82 FINALIDADE: 

CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular, bem como para que 

compareça a sessão de conciliação/mediação designada para o dia 13 de 

setembro de 2018, às 13h30min, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo 

o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

OBS: Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado. RESUMO DA INICIAL: Ação de DESPACHO: "...Cite-se a parte 

requerida para que compareça a sessão de conciliação/mediação 

designada para o dia 13 de setembro de 2018, às 13h30min, devidamente 

acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Designada a audiência, intime-se o autor na pessoa 

do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do NCPC). Advirto as 

partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do NCPC). Com a vinda aos autos de contestação, 

ou transcorrido o prazo in albis, de tudo certificado, INTIME-SE a autora 

para querendo impugná-la no prazo legal. Por fim, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência. Mirassol D’Oeste, 2 

de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho - Juíza de Direito em Substituição 

Legal." Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, digitei. Mirassol 

D'oeste - MT, 6 de setembro de 2018. Cleusa Roberto do Carmo Gestora 

Judiciaria

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001009-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. (AUTOR(A))

A. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. O. N. (RÉU)

V. T. M. O. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001009-37.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARLEY GONCALVES FERREIRA RÉU: ARGEMIRO GARCIA 

DE OLIVEIRA NETO Vistos em correição; Proceda a Secretaria da 

Segunda Vara com a habilitação do patrono do requerido, conforme 

requerido no ID 15127702. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 5 de 

setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238432 Nr: 1991-39.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Faria Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 151/154, 

cujo dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, cumulado art. 20 da Lei Orgânica da 

Assistência Social, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido ao pagamento à requerente Ana Maria Faria Muniz o benefício 

de prestação continuada no montante de um salário mínimo vigente 
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mensal. Para o início do benefício fixo a data do indeferimento 

administrativo, qual seja dia 29 de fevereiro de 2016, conforme fl. 19".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 153656 Nr: 705-65.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Aparecida Vieira de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 176, cujo 

dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais. No entanto, suspendo a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. P. R. 

I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste-MT, 29 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho. Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243314 Nr: 4604-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Ferreira Soares, 

Marli Andromede Ferreira, José Francisco Brito Euzébio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LEMOS PRADO DE 

CARVALHO - OAB:192.989 SP, Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667, Valdinei 

Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 Intimo os advogados dos requeridos sobre a R. Decisão de fls. 726, cujo 

teor transcrevo:" PROCESSO/CÓD. Nº 243314. Vistos etc.Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual prova pericial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, justificando-as com 

objetividade.Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no 

prazo alhures.Havendo pedido de produção de prova testemunhal, 

determino que seja acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o 

pleito, indicando o causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo 

comparecimento das testemunhas independentemente de 

intimação.Intimem-se apenas os advogados das partes, mediante 

DJe.Ciência ao Ministério Público.Escoado aludido prazo, havendo ou não 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 02 de agosto de 2018.Jean Garcia de Freitas Bezerra, Juiz de 

Direito". Bem como intimá-los ainda para que especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual prova 

pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, justificando-as com 

objetividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 146326 Nr: 4016-98.2011.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Furgala Braga, Fernando Pereira Braga, Eliane 

Braga, Wenceslau Pereira Braga, Ailton Pereira Braga, Paulo Cesar Rosa 

Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Pereira Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Aragão Martins de Melo - 

OAB:27150/DF, Lucilo Dos Santos Júnior - OAB:12.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que desconsidere a intimação efetuada 

em 31/08/2018 através do DJE nº 10330 disponibilizado em 03/09/2018. 

Bem como intimá-lo acerca do Despacho de fls. 175, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 146326. Tendo em vista a petição e documentos de 

fls. 166/174, arquive-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de julho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242597 Nr: 4178-20.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Whanderson da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17414-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 86, cujo 

dispositivo transcrevo: "Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca da impugnação 

encartada à fl. 82/82-verso".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258729 Nr: 1285-85.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 36, cujo dispositivo 

transcrevo:”...Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” 

do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus 

termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 193476 Nr: 3215-17.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Antonio Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 204, cujo 

dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste/MT, 27 

de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249209 Nr: 2688-26.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiane Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 88, 

dispositivo transcrevo: "À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 72, extinguindo o feito com 

resolução do mérito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237034 Nr: 1272-57.2016.811.0011
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geraldo Mariano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 105, cujo 

dispositivo transcrevo: "À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 101, extinguindo o feito com 

resolução do mérito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249948 Nr: 3035-59.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elça Aparecida Will

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 139/141, 

cujo dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da 

Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o fazendo com 

resolução do mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226173 Nr: 4805-92.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clara Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 90, cujo 

dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 146260 Nr: 4520-07.2011.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anésio Mazário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonia Delphino Mazário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Selio Soares 

Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que informe o atual endereço dos 

herdeiros Abraão da Silva Mazário e Elaene da Silva Mazário, para que 

esta secretaria efetue vossas citações. Bem como intimá-lo ainda para 

que efetue o deposito referente a diligencia do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação de herdeiro. Devendo emitir as guias 

no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de 

guias, de acordo com o provimento 07/2017. Enviando o comprovante de 

deposito para posterior cumprimento do mandado. Informo que a 

efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256988 Nr: 479-50.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 102/105, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, e com fulcro no art. 

59 da Lei nº 8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao 

pagamento ao requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, 

no valor do salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS), 

inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada 

sua incapacidade parcial e temporária".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010429-54.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

P. S. FABRE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

autora acerca da R. Decisão de Id. 14954054, bem como para 

manifeste-se no prazo de 15 (cinco) dias, haja vista a localização de 

inúmeros bens junto ao sistema Renajud em nome do requerido, que 

ultrapassam o valor da execução, a fim de cumprimento do restante da R. 

Decisão supramencionada. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 06 de setembro de 2018 Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-51.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

W. VIANA DA SILVA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL AMANCIO DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDUARDO JORGE LIMA (ADVOGADO(A))

LUIS ROBERTO VASCONCELLOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

autora acerca da R. Decisão de Id. 14954058, bem como para 

manifestar-se no prazo de 15 (cinco) dias, haja vista conterem inúmeras 

restrição sobre os bens localizados e indicados nos Extratos de Consulta 

ao sistema Renajud juntados aos autos. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 06 de setembro de 2018 Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-48.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERICA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação das partes 

acerca da R. Decisão de Id. 14954072. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 06 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

VICENTE DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SULLYWAN DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id 11742481, razão pela qual SE PROMOVA 

consulta junto ao RENAJUD. Se frutífera a localização de veículos em 

nome da empresa executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e 

avaliação do veículo, conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 

839 do CPC. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, 

bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. Não 

apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos conclusos 

para efetivação da restrição via RENAJUD. Caso a penhora reste 

infrutífera, volvam-me conclusos para análise do pedido de penhora do 

salário do executado. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação 

da restrição. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de 

agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA ARGENTI ALVARENGA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 07/11/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 6 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO (ADVOGADO(A))

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VENTURA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 21/11/2018 Hora: 14:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 6 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO DA COSTA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 05/12/2018 Hora: 13:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 6 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON VIEIRA NETO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 05/12/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 6 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR AUGUSTO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 11/12/2018 Hora: 14:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 6 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-97.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KEILLA HELENA FERNANDES FERREIRA (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010042-97.2016.8.11.0011 REQUERENTE: KEILLA HELENA 

FERNANDES FERREIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 432468-4, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 

14720494, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 6 de setembro 

de 2018 ORDALICE BARBIZANI PEREIRA
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010165-95.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (EXEQUENTE)

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010165-95.2016.8.11.0011 EXEQUENTE: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que, em cumprimento a 

Ordem de Serviço n. 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a 

expedição de intimação da parte autora para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca dos documentos juntados ao Id.15222167. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 6 de setembro de 2018 

MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001159-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARQUES FERNANDES (AUTOR(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (RÉU)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. (I) 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. (II) DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita. (III) OFICIE-SE, urgentemente, ao Núcleo de Apoio Técnico 

do Poder Judiciário de Mato Grosso (NAT), encaminhando-se cópia da 

petição inicial e dos documentos que a instruem, solicitando parecer 

técnico sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, a fim de subsidiar a decisão a ser exarada de 

forma mais eficiente, consignando que a Secretaria de Vara deverá 

encaminhar os laudos médicos juntados aos autos para subsidiar o 

parecer. Caso não apresentado parecer no prazo assinalado, voltem-me 

os autos conclusos para análise da liminar vindicada. Aportando aos 

autos o parecer técnico, retornem-me os autos imediatamente 

CONCLUSOS para análise do pedido liminar. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 05 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000083-90.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 14699178, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-65.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SUNAMITA MARQUES NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15157038, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32062 Nr: 2681-49.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilce de Lima Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z A C Cáceres - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:

 Vistos.

Considerando o teor da manifestação de fl. 253, em análise dos autos 

verifico que apesar da determinação de fl. 247 de retirada da restrição do 

bem penhorado, fora efetivada a baixa apenas da restrição de 

transferência, permanecendo ainda mantida uma restrição referente à 

penhora, inclusa em 20/05/2015. Desta feita, defiro o pleito de fl. 253, de 

modo que procedo à baixa da penhora via sistema Renajud, conforme 

extrato anexo.

Ademais, ENCAMINHEM-SE os autos à central de arrecadação para que 

sejam tomadas as providências cabíveis para recebimento das custas 

processuais.

 Após, ARQUIVE-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 71062 Nr: 355-82.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Claudinei José de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes acerca da R. Decisão de fls. 

290, bem como a parte executada acerca da penhora online realizada nos 

autos e juntada às fls. 291/292, para os fins do §2º do artigo 854 do CPC, 

que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 259835 Nr: 1741-35.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiana Ferreira de Lima, Edson Rodrigues 

de Queiroz, Jorge Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 259835

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo a 

circunstância em que a suposta infração penal foi cometida, a qualificação 

do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, sendo certo 

que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se verifica a 

presença de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao acusado.

Em resposta à acusação a defesa da ré Claudiana Ferreira de Lima almeja 

a absolvição sumária, sob o argumento de inexistência de provas de 

autoria e falta de elementos fáticos e jurídicos quanto ao delito imputado à 

denunciada na exordial acusatória. Já a defesa do réu Edson Rodrigues 

de requer a rejeição da denúncia quanto ao crime previsto no art. 288 do 

Código Penal.

É a síntese do necessário. Decido.

Primeiramente, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, a falta de justa causa para o 

exercício desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Ademais, a comprovação da ausência dos indícios suficientes de sua 

autoria são discussões que serão apuradas no decorrer da instrução 

processual.

Assim, pelas peças defensivas, verifica-se que carecem de dilação 

probatória por se tratarem do mérito da ação, razão pela qual a apreciação 

se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da 

busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixam 

nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para ¬o dia 03/10/2018, às 14h25min.

Intimem-se os acusados, seus defensores e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 122224 Nr: 205-33.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPF-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838, Paulo Guilherme da Silva - OAB:49606

 PROCESSO/CÓD. Nº 122224

 Vistos etc.

Considerando que o reeducando encontra-se preso na Comarca de São 

José dos Quatro Marcos, conforme certidão de fl.367, designo audiência 

de justificação para o dia 02/10/2018, às 15h00min.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

Requisite-se o recuperando, atualmente preso na Cadeia Pública da 

Comarca de São José dos Quatro Marcos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255876 Nr: 5967-20.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos, Adeildo Alves dos 

Santos, Carolaine da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, MARLUCIA ALVES DE 

SOUZA TOLON - OAB:21059

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 255876

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl. 232), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões. Após, 

certificada a intimação do réu, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 05 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 263249 Nr: 3247-46.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano de Oliveira, Felipe da Silva Freitas, 

Sebastião Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 PROCESSO/CÓD. Nº 263249

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa do réu SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, fundamentado na 

ausência de autoria alegada pelo flagrado em audiência de custódia.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão em flagrante fora convertida em preventiva recentemente, em 

31.08.2018, uma vez que está sendo imputado ao custodiado a prática 

dos delitos de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, associação 

criminosa e corrupção de menores, oportunidade em que restou 

consignado a necessidade de assegurar a ordem pública, visando obstar 

a reiteração delitiva, fator a justificar a decretação da prisão preventiva e, 

via de consequência, sua manutenção.

Nesse sentido, analisando o pedido elaborado pela defesa, constato que 

não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação 

requestada, restringindo-se em salientar que o flagrado não concorreu 

para a prática dos delitos ora imputados a ele, isto é, seu fundamento se 

confunde com o mérito da demanda, o que deve ser melhor apreciado 

durante a instrução processual.

 Outrossim, convém destacar que, não obstante o custodiado não tenha 

sido flagrado portando a arma de fogo e o entorpecente, consta dos autos 

que estava no mesmo local dos fatos, em companhia dos demais 

flagrados, cuja análise superficial dos indícios apresentados indicam, a 

priori, seu envolvimento na prática delitiva.

 Sobreleva mencionar, ainda, que o flagrado estava cumprindo pena na 

Comarca de Porto Esperidião, pela prática do delito de tráfico de drogas (CI 

63093), circunstância que evidencia sua personalidade inclinada à senda 
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delitiva, não sendo recomendável a concessão de medidas cautelares 

diversas da prisão.

Por fim, quanto ao pedido de utilização do depoimento do custodiado 

Sebastião Pereira dos Santos como meio de prova durante a instrução 

processual, tenho como inviável seu deferimento, vez que a referida 

solenidade tem por finalidade apenas a averiguação de tortura ou violência 

sofrida pelo custodiado no momento da prisão, não sendo a via adequada 

para colheita de provas, sobretudo contra outro flagrado, que sequer teve 

a oportunidade de constituir novo advogado para sua defesa.

Desta forma, referida versão apresentada pelo conduzido Sebastião 

Pereira dos Santos deverá ser repetida em audiência de instrução e 

julgamento, visto que é o momento oportuno para produção de provas.

Destarte, indefiro o pedido da defesa para manter a prisão preventiva 

decretada em desfavor do flagrado Sebastião Pereira dos Santos.

Aguarde-se o aporte do inquérito policial.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231940 Nr: 2939-15.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe do Carmo Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 231940

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação da defesa à fl. 186-verso, a qual informa a 

desistência de interposição de recurso de apelação, dou regular 

prosseguimento ao feito e determino o cumprimento das disposições finais 

da sentença.

Cumpra-se.

Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 204174 Nr: 842-76.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:MT/9.869, matheus salome de souza - 

OAB:9869

 Intimar o advogado do acusado para tomar conhecimento da expedição 

da Carta Precatória à Comarca de Cáceres-MT, para inquirir a testemunha 

LUIZ SANTANA DA SILVA, bem como Intima-lo da expedição de Carta 

Precatória à Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, para 

interrogar o acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257793 Nr: 835-45.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira, Silvana de Abreu 

Barcelos, Ronaldo Gerônimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP, Pamela Webster Debiazi Morgan - 

OAB:SP / 288.386

 Intimar advogada para tomar conhecimento que foi expedido Carta à 

Comarca de Rondonópolis-MT, para inquiriação das testemunhas Edmilson 

Fernandes dos Santos, Adriano Mta a Silva, Uenver Soares de Oliveira;

Intimar advogada para tomar conhecimento que foi expedido Carta à 

Comarca de Cáceres-Mt, para inquiriação das testemunhas Cithia Goems 

da Rocha, Aleksandro Marques de Aguilar, Douglas Oswaldo Prado Lima

Intimar advogada para tomar conhecimento que foi expedido Carta à 

Comarca de Aparecida de Goiania-GO, para interrogatório do acusdado 

Ronaldo Geronimo de Oliveira.

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89556 Nr: 4736-92.2015.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Vale Formoso Distribuição Ltda., Fernando Mendonça 

França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Thiago de Abreu Balata - 

OAB:MT 15.353, Joao Gabriel Silva Tirapelle - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do Requerente sobre a informação 

juntada às fls. 61-62: que o pedido de restituição foi restituído em 

24/08/2018, no valor de R$ 502,97, conforme informação do FUNAJURIS 

no expediente CIA N. 0179691-35.2016.8.11.0086. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104613 Nr: 3062-11.2017.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do Requerente sobre a informação 

juntada às fls. 15-16: que o pedido de restituição foi restituído em 

24/08/2018, no valor de R$ 3.407,08, conforme informação do FUNAJURIS 

no expediente CIA N. 0722111-60.2018.8.11.0086. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98437 Nr: 5398-22.2016.811.0086

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoela Maria Auxiliadora de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Processo n. 5398-22.2016.811.0086 - Código n. 98437.

Vistos, etc.

Nos ditames dos artigos 202 da L. 6.015/73 e 1.010 do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte Apelada, na pessoa de seu procurador 

ou pessoalmente caso ausente nos autos Advogado constituído para, 

querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Razão disso, por ora, indeferido o pedido de desentranhamento requerido 

à fl. 129.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, vista ao Ministério Público e 

após, remetam-se os autos à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 23 de março de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001830-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IDU COSTA (REQUERENTE)

TANIA VALERIA DE OLIVEIRA OLIVER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FRAGOSO VERAZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001830-10.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: IDU COSTA REQUERIDO: SEBASTIAO FRAGOSO VERAZ 

Vistos, etc. Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o 

dia 9 de outubro de 2018, às 13h30min. Intime-se a Parte/Testemunha no 

endereço indicado. No que concerne a intimação da testemunha, cabe ao 

Advogado que a arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de 

considerar o não comparecimento como desistência, nos ditames do art. 

455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado 

comprovar no prazo de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por 

oficial de justiça, desde que de forma fundamentada e de acordo com a 

legislação, ressalvada as hipóteses legais, quando, então, expeça-se o 

respectivo mandado. Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

30 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001556-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ISAIAS NERI TOBALDINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Agroverde Agronegócios e Logística Ltda (REQUERIDO)

MARCO AURELIO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO SABO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001556-46.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ISAIAS NERI TOBALDINI REQUERIDO: AGROVERDE 

AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA Vistos, etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, designo audiência para o dia 9 de outubro de 2018, às 

14h00min. Intime-se a Parte/Testemunha no endereço indicado. No que 

concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a arrolar 

proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 30 de agosto de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001296-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

WESLEY MARQUES SALMAZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Tendo em vista o depósito judicial do valor 

incontroverso, o que tenho por caução idônea, determino o integral 

cumprimento da decisão inicial, em todos os seus termos, mormente com 

relação a tutela de urgência condicionada a prestação de caução. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 06 de setembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000906-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA FERREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

I. R. M. D. O. (AUTOR(A))

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Defiro a gratuidade da justiça, conforme artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Recebo a inicial, eis que presentes, “in status 

assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do Manual 

de Processo Civil. Prejudicada a realização de audiência de 

conciliação/mediação, mormente a impossibilidade de autocomposição 

sobre a matéria contida nos autos, nos termos do art. 334, § 4°, II, do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte Requerida para que, querendo, 

responda à presente ação, no prazo legal. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contesta a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 344). Após, intime-se a parte 

Autora para prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Após, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 06 de setembro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79959 Nr: 3110-72.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiomiro Bueno de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB: MT 14.469-A

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 82, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45067 Nr: 507-65.2010.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerente para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto às fls. 

107/111, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 

1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109698 Nr: 5807-61.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JAIR BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, da certidão 

negativa do oficial de justiça juntada ás fls. 29/30, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109054 Nr: 5503-62.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Wesley da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A., em desfavor de Jonathan Wesley da Silva.

 Dessume-se dos autos que fora determinada a intimação da parte Autora 

para providenciar o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento.

 A parte Autora deixou transcorrer in albis o prazo sem que tenha 

apresentado qualquer manifestação, não tendo comprovado o 

recolhimento das custas devidas, conforme certidão de fls. 24.

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, c.c. o artigo 

290, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para indeferir a petição inicial.

Custas pela parte Autora. Incabíveis honorários.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25837 Nr: 608-15.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Odair 

Tiritan, Elso Vicente Pozzobon, Ana Cláudia Sozin Tiritan, Luciana das 

Mecês Koehler, Davi Koehler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Délcio Antônio de Oliveira - 

OAB:MT 4050-B

 “Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Embargos à 

Execução proposta pela Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Odair Tiritan, 

Ana Claudia Sozin Tiritan e Elso Vicente Pozzobon em desfavor de Bayer 

S.A. em desfavor do Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para fins de:RECONHECER a ausência de 

liquidez e certeza na cobrança das duplicatas elencadas às fls. 

157/205;DECLARAR a extinção da presente Ação de Execução n. 

2220-46.2008.811.0086 – Código n. 25837.”Desta feita, sendo nulo o título 

executivo que lastreia a exordial, a sua extinção é medida que se impõe, 

porquanto ausente os requisitos enumerados nos arts. 783 e 803, ambos 

do Código de Processo Civil, em relação ao título de crédito.Diante do 

exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução proposta por 

Bayer S.A. em desfavor de Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Odair 

Tiritan, Ana Cláudia Sozin Tiritan, Luciana da Meces Koehler, Davi Koehler 

e Elso Vicente Pozzobon com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para fins de:RECONHECER a ausência de liquidez e 

certeza na cobrança das duplicatas às fls. 27/75;REVOGAR a decisão às 

fls. 410/412, tornando sem efeitos os Termos de Penhora às fls. 

414/418.Condeno a parte Exequente ao pagamento das custas e 

honorários sucumbenciais, o qual arbitro em R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), conforme art. 85 do Código de Processo Civil, em consonância com 

o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso[...]Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.De mais a mais, determino que a Secretaria 

Judicial requisite a devolução das cartas precatórias expedidas, 

independente de cumprimento.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 27633 Nr: 617-40.2005.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Odair 

Tiritan, Elso Vicente Pozzobon, Ana Cláudia Sozin Tiritan, Luciana das 

Mecês Koehler, Davi Koehler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Délcio Antônio de Oliveira - 

OAB:MT 4050-B, LETICIA NISHIMOTO BRAGA - OAB: MT 11072-B

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Monitória proposta 

por Bayer S.A. em desfavor de Comercial Agrícola Produtiva, Odair Tiritan, 

Ana Cláudia Sozin Tiritan, Davi Koehler, Luciana das Meces Koehler e Elso 

Vicente Pozzobon, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, para fins de:ACOLHER os Embargos Monitórios às fls. 48/95 e 

207/229.Condeno a parte Requerente Bayer S.A. ao pagamento das 

custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24824 Nr: 2107-34.2004.811.0086

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Agrícola Produtiva Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Amilton Schneider - OAB:5840-B/MT, Laura Beatriz 

S. Morganti - OAB:189829-SP, Milton Dabul Pompeu de Barros - 

OAB:MT/ 3.551, Sérgio Pinheiro Marçal - OAB:SP-91.370

 [...] Da Ação Cautelar de Sustação de Protesto n. 2107-34.2004.811.0086 

– Código n. 24824.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Cautelar de Sustação de Protesto proposta por Comercial Agrícola 

Produtiva LTDA em desfavor de Bayer S.A., com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONFIRMAR a decisão liminar proferida às fls. 96/98, tornando definitivos 

seus efeitos, somente em relação aos instrumentos de protestos n. 

107720, 107719, 107718, 107717, 107716, 107715, 107714, 107713, 

107708, 107707, 107710 e 107709. Promovendo, por conseguinte, o 

cancelamento dos protestos, após o transito em julgado da demanda;

REVOGAR a decisão liminar proferida às fls. 96/98, em relação aos 

instrumentos de protestos n. 107712 e 107711, em razão do delineado nos 

autos da Ação Monitória n. 617-40.2005.811.0086 – Código n. 27633.

Ante a sucumbência ínfima da parte Requerente, condeno a Requerida 

Bayer S.A. ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os 

quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, 

§2° e §8°, c.c. o art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil, corroborado pela lição de Humberto Theodoro Júnior:

“[...] se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o juiz desprezará 

a sucumbência recíproca e atribuirá por inteiro, ao outro, a 

responsabilidade pelas despesas e honorários [...]” (JÚNIOR, Humberto 

Theodoro. Curso de Direito Processual Civil – Volume I. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p. 304)." [...]

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25806 Nr: 321-52.2004.811.0086

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Maria Krolling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:OAB/MT 7008-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B, LETICIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB: MT 11072-B

 [...] Da Ação Cautelar de Sustação de Protesto n. 321-52.2004.811.0086 – 

Código n. 25806.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar de 

Sustação de Protesto proposta por Rita Maria Krohling em desfavor de 

Comercial Agrícola Produtiva LTDA, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para fins de:

CONFIRMAR a decisão liminar proferida às fls. 246/248, tornando 

definitivos seus efeitos;

DETERMINAR o levantamento da caução ofertada nos autos à fl. 251.

 Ante a sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), com fundamento no art. 85, §2° e §8°, do Código de Processo 

Civil. [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25808 Nr: 396-91.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Maria Krolling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Bayer 

Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:OAB/MT 7008-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Airton Cella - OAB:MT 3.938, Délcio Antônio de 

Oliveira - OAB:MT 4050-B, Laura Beatriz S. Morganti - 

OAB:189829-SP, LETICIA NISHIMOTO BRAGA - OAB: MT 11072-B, 

Paulo Inácio Helene Lessa - OAB:6571-MT, Pedro Augusto de 

Jesus - OAB:SP 330.337, Sérgio Pinheiro Marçal - OAB:SP-91.370

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Ação de Indenização proposta por Rita Maria Krohling em desfavor de 

Bayer S.A e Comercial Agrícola Produtiva Ltda, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:CONDENAR a 

Requerida Bayer S.A. ao pagamento de perdas e danos na quantia de R$ 

927.335,50 (novecentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais 

e cinquenta centavos), com juros a partir da citação e correção monetária 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir do 

ajuizamento da ação, a teor do postulado na exordial à fl. 13, em razão do 

principio da congruência estabelecido no AP n. 117969/2012 do 

TJMT;IMPROCEDER o pedido de pagamento de perdas e danos relativo a 

aquisição do produto STRATEGO 250 EC, na quantia de R$ 78.532,50 

(setenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), 

conforme delineado alhures;IMPROCEDER o pedido de condenação da 

Requerida Comercial Agrícola Produtiva Ltda, diante da ausência de nexo 

causal, porquanto reconhecida hipótese de exclusão de responsabilidade 

civil por culpa exclusiva de terceiro.Ante a sucumbência ínfima da parte 

Requerente, condeno a Requerida Bayer S.A. ao pagamento das custas e 

honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2°, c.c. o art. 86, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil, corroborado pela lição de Humberto 

Theodoro Júnior:“[...] se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o 

juiz desprezará a sucumbência recíproca e atribuirá por inteiro, ao outro, a 

responsabilidade pelas despesas e honorários [...]” (JÚNIOR, Humberto 

Theodoro. Curso de Direito Processual Civil – Volume I. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p. 304).Considerando, entretanto, a sucumbência da 

Requerente Rita Maria Krohlling com a Requerida Comercial Agrícola 

Produtiva Ltda, condeno-a Autora ao pagamento de honorários 

sucumbenciais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos ditames do 

art. 85, §2° e §8°, do Código de Processo Civil. [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 33997 Nr: 321-47.2007.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Agrícola Produtiva Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Maria Krolling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B, LETICIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB: MT 11072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:OAB/MT 7008-B, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 27.323-B, Mirian 

Cristina Rahman Muhl - OAB:MT 4.624

 [...] Da Reconvenção n. 321-47.2007.811.0086 – Código n. 33997.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reconvenção 

proposta por Comercial Agrícola Produtiva LTDA em desfavor de Rita 

Maria Krohling, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte Reconvinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, com 

fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil, e ao pagamento das custas 

e despesas processuais.

Translade-se cópia da presente sentença aos autos da Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais c.c. Declaratória de 

Inexigibilidade e Compensação de Débito n. 624-66.2004.811.0086 – 

Código n. 24821. [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24821 Nr: 624-66.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Agrícola Produtiva Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Laura Beatriz S. Morganti - OAB:189829-SP, Sérgio 

Pinheiro Marçal - OAB:SP-91.370

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c.c. Declaratória de 

Inexigibilidade e Compensação de Débito proposta por Comercial Agrícola 

Produtiva LTDA em desfavor de Bayer S.A., com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:PROCEDER 

PARCIALMENTE o pedido de item “a” à fl. 27, e por consequência 

CONDENAR a Requerida Bayer S.A. ao pagamento de danos materiais no 

valor de R$ 1.182.386,07 com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, devidos a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir 

do desembolso do valor, ou seja, da emissão de cada nota 

fiscal;IMPROCEDER o pedido de item “b” às fls. 27/28, conforme delineado 

alhures;IMPROCEDER o pedido de item “c” à fl. 28, atinente aos lucros 

cessantes, mormente o disposto nesta;PROCEDER o pedido de item “d” à 

fl. 28, e por consequência CONDENAR a Requerida Bayer S.A. ao 

pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir 

da citação, e correção monetária a partir do arbitramento.Ante a 

sucumbência menor da parte Requerente, condeno a Requerida Bayer 

S.A. ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, c.c. o art. 

86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, [...].De mais a 

mais, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais c.c. Declaratória de 

Inexigibilidade e Compensação de Débito proposta por Comercial Agrícola 

Produtiva LTDA em desfavor de Bayer S.A., em relação aos pedidos de 

itens “f” e “g” à fl. 29, por inépcia de tais pleitos, com fundamento no art. 

330, I, § 1°, II, c.c. o art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.De mais 

a mais, alterem-se a capa dos autos e o Sistema Apolo no tocante ao valor 

da causa, considerando para tanto a quantia de R$ 20.185.964,52, 

conforme documentos às fls. 871/873 e 823. [...]

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39260 Nr: 2220-46.2008.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Odair Tiritan, Elso 

Vicente Pozzobon, Ana Cláudia Sozin Tiritan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Délcio Antônio de Oliveira - 

OAB:MT 4050-B, LETICIA NISHIMOTO BRAGA - OAB: MT 11072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Embargos à 

Execução proposta pela Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Odair Tiritan, 

Ana Claudia Sozin Tiritan e Elso Vicente Pozzobon em desfavor de Bayer 

S.A. em desfavor do Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para fins de:RECONHECER a ausência de 

liquidez e certeza na cobrança das duplicatas elencadas às fls. 

157/205;DECLARAR a extinção da presente Ação de Execução n. 

2220-46.2008.811.0086 – Código n. 25837.Condeno a parte Embargada ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais que arbitro em R$ 

100.000,00 (cem mil reais), conforme art. 85 do Código de Processo 

Civil.Translade-se cópia da presente sentença aos autos da Ação de 

Execução n. 2220-46.2008.811.0086 – Código n. 25837.Transitada em 

julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93026 Nr: 1864-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilke Mayolino & Mayolino Ltda - ME - Pães e 

Doces da Vó Hnazinha, Graziele Wilke Mayolino, Marcello Abreu Mayolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29000 Nr: 1906-08.2005.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, Erika Henni 

Wilma Schwabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Bayer 

Cropscience Ltda, FMC Quimica do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Airton Cella - OAB:MT 3.938, Laura Beatriz S. 

Morganti - OAB:189829-SP, Nelson Adriano de Freitas - 

OAB:116718/SP, Sérgio Pinheiro Marçal - OAB:SP-91.370

 Vistos, etc.

Defiro o pleito às fls. 1207, cumpra-se nos termos ali delineados.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107000 Nr: 4445-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ebano Lampugnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Tattini Rosa - OAB:SP 

210.738, Pedro Roberto Romão - OAB: SP 209.551, Silvana Simões 

Pessoa - OAB:SP 112.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson Jose de Castro - 

OAB:MT 6214-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da complementação 

da diligência do oficial de justiça. Outrossim, solicito que entre em contato 

com a Central de Mandados desta comarca para que se informe do valor 

correto a ser recolhido para a efetuação da diligência, bem como, 

destaque os valores que foram recolhidos para serem abatidos. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105972 Nr: 3835-56.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Pigatto Monteiro - 

OAB:37880/PR, Rogerio Schuster Junior - OAB:PR 40.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Se no prazo, o que deverá ser certificado, recebo os presentes embargos 

para discussão, suspendendo o curso do processo principal.

Recebo a apólice do Seguro Garantia n. 17.75.0004567.12 como garantia 

do juízo, em consonância com o art. 9º, II, da Lei 6.830/80.

Intime-se a embargada para, no prazo legal, querendo, impugná-los (art. 

17 da Lei n. 6.830/80).

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114290 Nr: 891-47.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGILIO DE NORONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49948 Nr: 1022-66.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETEM - Empresa de Transmissão de Energia do Mato 

Grosso S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio 

Norte do Estado de MT Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Pedroso Dias de 

Almeida - OAB:MT 6.910, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:MT 

3.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

ACERCA DA SENTENÇA PROFERIDA, nestes autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93036 Nr: 1868-10.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel dos Santos Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos 

autos.

 Em seguida, transitada em julgado a sentença, desde logo determino que 

corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para Cumprimento de Sentença.

Após, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

impugnação, mediante remessa dos autos.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116659 Nr: 2174-08.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Izidro dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial e os documentos que a acompanham, bem como a 

emenda formulada nos autos.

 Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112306 Nr: 7179-45.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmosa Alice da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, para indeferir a petição inicial. Eventuais custas remanescentes 

pela parte postulante. Incabíveis honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se, observando as cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111791 Nr: 6937-86.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:MT 12.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Postergo a análise do pleito liminar para após a realização de perícia 

médica, haja vista a necessidade de corroborar a manifesta existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo.Assim, DETERMINO a realização 

antecipada de perícia médica. (Sem grifos no original).Com efeito, para 

realização da perícia médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo 

Mustafá Albuquerque, CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no 

Centro Integrado de Saúde Municipal, para que desde já agende data para 

a realização da perícia médica com a parte Autora.O Sr. Perito poderá 

usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do Código de Processo 

Civil, devendo entregar o laudo no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, 

após a realização da perícia.A data da perícia deverá ser designada pelo 

Sr. Perito, devendo a Secretaria Judicial providenciar a intimação da parte 

por qualquer meio idôneo, mediante certidão nos autos.Nesse ponto, 

quando da intimação da parte Autora, cientifique-se esta da necessidade 

de comparecer à perícia com os exames, laudos e outros documentos 

necessários à emissão do laudo pericial.A título de remuneração, fixo os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), em virtude da 

especialização do profissional, trata-se de médico do trabalho, bem como 

a complexidade técnica da perícia, ademais, residente nesta comarca e 

com cadastro no AJG, sem impedimentos em relação a este magistrado, 

somente há este médico.Intime-se a parte Requerente para se manifestar 

acerca desta nomeação, cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do 

Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

apresente quesitos, caso ainda não tenha apresentado e indicar 

assistente técnico.Por sua vez, em relação aos quesitos do Requerido, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social nas demandas previdenciárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116647 Nr: 2167-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. FRANKEN COBRANÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claiton Arzamendia do Nascimento, FAGNER 

DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARI BEATRIZ ABREU MASUDA 

FRANKEN - OAB:179205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 e seguintes do 

Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial.

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial.

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º.
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Em caso de inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o 

Requerido intimado de que com a referida constituição haverá majoração 

de honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% 

do valor da causa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45486 Nr: 944-09.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Freo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”.

Na forma do art. 513, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100162 Nr: 299-37.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTETO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa Albino da Silva de 

Campos Pontes - OAB:12.414, Samuel de Campos Pontes - 

OAB:12614-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 Vistos, etc.

Defiro o pleito de fls. 42, no intuito de evitar qualquer alegação de nulidade. 

Cumpra-se nos termos ali delineados.

Em seguida, imediatamente conclusos para apreciação do pedido de fls. 

44/48.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93649 Nr: 2246-63.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandir Soares Massafra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isolde Beckenkamp Me (Auto Eletrica Andara), 

Ailton Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arno Lopes Moreira - OAB:MT 

19.839, Isabella Tetilla Moreira Gewehr - OAB:MT 17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTINA DE ALMEIDA 

SOARES - OAB:2542/RO

 Vistos, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”.

Na forma do art. 513, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113394 Nr: 475-79.2018.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Puziski, Graciosa Levandoski Puziski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Milani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial e os documentos que acompanham, bem como a emenda 

formulada nos autos.

 Considerando a ausência dos dados pessoais da parte requerida, o que 

inviabiliza inclusive a pesquisa de endereço via Sistemas Informatizados, 

encontrando-se o mesmo em local incerto e não sabido, determino seja a 

parte demandada citada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 256, I, c.c. o art. 257, ambos do Código de Processo Civil, 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal.

 Desde já nomeio a Defensoria Pública, como curadora especial à parte 

revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da citação 

editalícia, seja o curador intimado para apresentar manifestação, no prazo 

legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110201 Nr: 6056-12.2017.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Puziski, Graciosa Levandoski Puziski, Orlando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Girão Mattiazzo, José Cristóvão, João 

Belmiro, Elidio, Ana Maria, Laura, Diamar Girão Mattiazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914, Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial e os documentos que acompanham, bem como a emenda 

formulada nos autos.

 Considerando a ausência dos dados pessoais da parte requerida, o que 

inviabiliza inclusive a pesquisa de endereço via Sistemas Informatizados, 

encontrando-se em local incerto e não sabido, determino seja a parte 

demandada citada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 256, I, c.c. o art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal.

 Desde já nomeio a Defensoria Pública, como curadora especial à parte 

revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da citação 

editalícia, seja o curador intimado para apresentar manifestação, no prazo 

legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35638 Nr: 1976-54.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gilberto Bettiato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Henrique Stoeberl - 

OAB:PR-5792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seus advogados, para que se manifeste acerca da 

diligência negativa do Sr. Meirinho, bem como, requeira o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105361 Nr: 3484-83.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wendel Assunção de Araújo Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Betoni - 

OAB:MT 14.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Wendel 

Assunção de Araújo Lima, em desfavor de Município de Santa Rita do 

Trivelato.

 Em que pese a parte Exequente tenha formulado o pedido de execução 

nos moldes disciplinados pelo art. 829, CPC, entendo que no caso em tela 

o rito da petição deve ser readequado ex officio, uma vez que se trata de 

ação de execução movida contra a fazenda pública, impondo-se a 

observância ao art. 910 do CPC.

 Deste modo, na forma do art. 910 do Código de Processo Civil, cite-se a 

parte Executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, opor 

embargos, podendo a parte Fazenda Pública alegar toda matéria que lhe 

seja lícita deduzir no processo de conhecimento, nos ditames do § 2°, do 

art. 910, do Manual de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que não sendo opostos os embargos, expedir-se-á o 

devido precatório ou requisição de pequeno valor, forte nas disposições 

do § 1°, do “Codex” Processual Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112375 Nr: 7217-57.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoeste Implementos de Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR DE SIQUEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059/MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial e os documentos que a acompanham, bem como a 

emenda formulada nos autos.

 Obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 e seguintes do 

Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial.

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial.

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º.

Em caso de inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o 

Requerido intimado de que com a referida constituição haverá majoração 

de honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% 

do valor da causa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31785 Nr: 1421-71.2006.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Salete Bonafin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ladi Maximino Bonafin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.D. Ausente a Certidão da PGE.Concordância dos demais 

herdeiros com as primeiras declarações às fls. 134.Petição relatando o 

falecimento da meeira Cleusa Salete Bonafin, às fls. 143/145.Documentos 

do inventário da Sra. Cleusa Salete Bonafim, às fls. 159/178, indicando 

seu encerramento através de sentença.Este é o relatório.A compra e 

venda dos imóveis matrículas 153, 154 e 155 do 1º Serviço Registral de 

Nova Mutum/MT, encontra-se comprovada pelo Contrato de Compra e 

Venda de Lotes Rurais e outros bens a prazo de fls. 58/63 e recibos de 

pagamento de fls. 64/68 e recibos do Banco do Brasil de fls. 69/71, além 

de Aditivo de Cédula Rural Pignoratícia de fls. 72/74, Nota Promissória da 

Olvepar fls. 75/76 e Contrato de Compra e Venda de fls. 77/79.De outra 

monta o imóvel matrícula 10797, do Registro de Imóvel de Rosário Oeste 

tem sua compra e venda demonstrada por Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda de fls. 82 e conta da Sanecap às fls. 83.Os herdeiros 

concordam com a transferência dos imóveis através de manifestação do 

advogado às fls. 134.Ausente apenas a concordância dos adquirentes. 

Depois de analisar os autos verifico que devem ser efetuadas as 

seguintes diligências antes de expedir os respectivos alvarás.Intime-se a 

parte inventariante para trazer em 15 dias a Certidão Negativa da Débitos 

da PGE, conforme solicitada às fls. 144, bem como se manifestar acerca 

dos valores do Consórcio de fls. 126/127.Intime-se o advogado para em 

igual prazo trazer a anuência dos compradores dos bens para possibilitar 

a emissão do Alvará Judicial de transferência destes, qual seja, anuência 

dos senhores Evelton Flores da Silva e Gilson José Devenz com a 

transferência da propriedade.Expeça-se termo de inventariante em nome 

da herdeira Débora Roberta Bonafin.Após, vistas ao Ministério 

Público.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 27868 Nr: 875-50.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pavoni & Naves Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jauro Ludwig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:MT 11.785, Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 188/189, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102490 Nr: 1764-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERANDO ROSARINO DE ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 48/49, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77075 Nr: 657-07.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

providêncie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento da carta precatória, conforme solicitado pelo juízo deprecado 

nos documentos juntados ás fls. 124/128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52209 Nr: 3224-16.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Kurek, Hermínio Pedro Taffarel, Angelo 

Rodrigues de Brito (Espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência, PARA 

CUMPRIMENTO DOS MANDADOS DE CITAÇÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001878-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA 

MUTUM/MT (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de 

Pensão Por Morte c.c. Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Maria das 

Graças da Silva, em desfavor de Mutumprev – Fundo Municipal de 

Previdência Social. De proêmio, recebo a inicial e os documentos que a 

acompanham. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em 

consonância com art. 98, CPC. Da Tutela de Urgência Estabelece o art. 

300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Verifica-se que a parte Autora pretende com 

a presente ação a concessão de pensão por morte, ante ao falecimento 

do seu companheiro Theodorico José Camargo de Arruda Penteado. 

Dessume-se dos autos que o pedido administrativo foi indeferido sob o 

argumento de que a Sra. Maria das Graças não apresentou os 

documentos necessários para comprovar que vivia em união estável com 

o segurado na data do óbito. Verifica-se que a parte ré fundamenta o 

argumento acima no informativo técnico n. 02, do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso, no sentido de que a comprovação da união 

estável para fins de concessão da pensão por morte deveria ser feita por 

meio de decisão judicial. No entanto, numa análise sumária, tenho que tal 

fundamento deve ser afastado, porquanto já restou reconhecido, inclusive 

pelo Supremo Tribunal Federal, a ilegalidade de se exigir decisão judicial 

reconhecendo a união estável como requisito para a concessão da 

pensão por morte. Isso porque o próprio Código Civil, em seu art. 1.723 

prevê que a união estável configura-se pela “convivência pública, 

continua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 

família”. Trata-se, portanto, de situação que prescinde de reconhecimento 

judicial para produzir efeitos, tanto que eventual reconhecimento via 

judicial terá cunho meramente declaratório. Com isso, basta que seja 

comprovada, no caso concreto, a convivência qualificada. Neste sentido, 

vejamos o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal: “DIREITO 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE 

PENSÃO POR MORTE PELO TCU. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO 

JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL (...) O reconhecimento da referida união 

estável pode se dar administrativamente, não se exigindo 

necessariamente decisão judicial (...) Segurança concedida. (STF – 

Mandado de Segurança 33.008/DF – Relator Min. Roberto Barroso, 

Primeira Turma, Data: 03/05/2016). Neste prisma, considerando que o 

reconhecimento de união estável, a priori, não depende de 

reconhecimento judicial, não há justificativa para tal exigência feita pela 

parte ré, fundamentada no informativo técnico do TCE. Conclui-se que a 

exigência que deu azo ao indeferimento do pleito administrativo da parte 

autora não constitui requisito legal, frisando-se que não é dado à 

Administração Pública negar o benefício apenas com base neste 

fundamento. De mais a mais, convém salientar que o art. 217, III da Lei n. 

8.112/1990, o qual merece ser analisado no caso, por analogia, e que ao 

tratar da pensão por morte do servidor em favor do companheiro 

dependente, não exige que a prova da união estável seja feita mediante 

decisão judicial. Ressalta-se que apenas a lei, e não o TCE, poderia impor 

prova solene de determinado ato, de modo que não sendo feita a 

exigência que constituiu óbice ao deferimento do pleito da autora pelo 

próprio INSS, não cabe aos entes estaduais ou municipais fazê-la, 

mormente ante a ausência de previsão legal. Neste sentido, a análise do 

pleito liminar não comporta maiores delongas, sendo que tenho pelo 

deferimento parcial da tutela de urgência, apenas para afastar o 

fundamento utilizado quando do indeferimento do pedido administrativo. 

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, 

forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, uma vez que, 

presente os requisitos legais, apenas para fins de: AFASTAR o 

fundamento legal utilizado pela ré quando do indeferimento do pedido 

administrativo nos termos delineados na presente decisão, mormente com 

relação à exigência de decisão judicial para comprovação de união 

estável, reconhecendo este requisito em sede de cognição sumária, e 

DETERMINAR que seja procedida a reanálise administrativa do pleito da 

Autora (concessão de pensão por morte), no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo a ré averiguar administrativamente o preenchimento dos 

requisitos necessários para a concessão do benefício, na forma da lei. 

Deixo de designar audiência de conciliação ante a indisponibilidade do 

direito discutido nos autos. Cite-se a parte Requerida para que, querendo, 

responda a presente ação, no prazo legal, bem como notifique-a quanto 

ao conteúdo da presente decisão, em especial do deferimento parcial da 
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tutela de urgência, para que se manifeste requerendo o que entender de 

direito. Consigne-se no mandado que, não sendo contesta a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 344). Após, intime-se a parte Autora para no prazo legal 

apresentar impugnação, caso queira, bem como também se manifestar 

acerca do laudo pericial. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

05 de setembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89022 Nr: 4424-19.2015.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SÉRGIO PAIVA, Cpf: 68886977115, Rg: 

10617523, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Custas 

pelo requerente.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS SHOITI TAKI, 

digitei.

Nova Mutum, 04 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102098 Nr: 1523-10.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdS, GBdS, GBdS, CGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Requerida, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 34, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49716 Nr: 793-09.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos, Luciano Macedo dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz Center Motos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sâmya Cristine Giacomazzo 

Soligo SantaMaria - OAB:MT 15.906

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Requerido, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 115, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 120934 Nr: 4083-85.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdOC, DdS, GABdS, OMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065

 (...) APLICO em favor da criança TAUANY APARECIDA CARDOSO 

BEZERRA a medida de proteção consistente em reintegração familiar, nos 

termos do artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

determinando seu desabrigamento do Lar dos Girassóis, para fins 

de:DETERMINAR a expedição da guia de desabrigamento da infante 

TAUANY APARECIDA CARDOSO BEZERRA ;DETERMINAR ao Centro de 

Referência Especializado e Assistência Social - CREAS que proceda ao 

acompanhamento psicológico individual da criança e de seu núcleo 

familiar, pelo período necessário, observando notadamente a necessidade 

de manutenção do vínculo familiar, com promoção em programas de 

fortalecimento familiar, devendo encaminhar relatório dos atendimentos 

mensalmente;DETERMINAR que o Conselho Tutelar apresente 

mensalmente relatórios de acompanhamento familiar;DETERMINAR o envio 

de ofício a todos os órgãos que compõem a rede de proteção, para que 

realizem rigoroso acompanhamento do caso, bem como procedam a 

implementação de trabalho de fortalecimento de vínculos e orientações 

aos genitores, bem como, para que qualquer nova situação de risco seja 

comunicada imediatamente ao Juízo da Infância e Juventude e ao 

Ministério Público.Determino que o Conselho Tutelar providencie a entrega 

da criança à genitora CRISTIANE DE OLIVEIRA CARDOSOQuanto à 

adolescente CAMILA CARDOSO DOS SANTOS, em consonância com os 

requerimentos do Parquet às fls. 148/149, esta deverá permanecer no Lar 

dos Girassóis, a fim de que as razões de seus conflitos com a genitora e 

o padrasto sejam averiguadas.Para tal apuração, designo audiência 

instrutória a ser realizada com os requeridos CRISTIANE DE OLIVEIRA 

CARDOSO e OZIEL MIGUEL DE MOURA, para o dia __25_ / _09__ / 2018, 

às __15__ h _30__ min.Para oitiva da adolescente CAMILA e dos 

Conselheiros Tutelares e o represente da Secretaria de Assistência 

Social, designo audiência para o dia __25__ / _09_ / 2018, às __16_ h 

__00_ min.Ciência ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Nova Mutum/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90540 Nr: 272-88.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAD, COD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Ante o decurso do prazo para o executado impugnar a penhora, conforme 

certidão de fl. 188, proceda a Sra. Gestora os atos necessários para 

liberação dos valores penhorados às fls. 180/181, em favor do exequente, 

na conta informada à fl. 185.

Após a liberação dos valores, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para 

a requerente prestar contas da aquisição dos medicamentos, sob pena de 
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devolução dos valores nos autos.

 No mais, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 173/179.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98330 Nr: 37887-54.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Ricardo Nicolau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:MT 12.529-A, Guilherme de Arruda Cruz - OAB:MT 12.642, 

Mauro Rosalino Breda - OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo de Paula e Silva - 

OAB:MT 9.900, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 “Vistos. Primeiramente, concedo ao requerido prazo de cinco dias para 

juntada de carta de preposto. No mais, ante a ausência do requerido e de 

seus advogados a esta solenidade, dou por preclusa a oportunidade para 

indicar outras provas a serem produzidas. Assim, tornem os autos 

conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86789 Nr: 2964-94.2015.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84625 Nr: 1764-52.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111744 Nr: 6918-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISIERI PAZ DA SILVA CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo para o requerido 

comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, razão 

pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, ABRO VISTAS DESTES 

AUTOS À PARTE AUTORA, para que requeira o que entender de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33052 Nr: 2704-32.2006.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Miriam Citeli Dias, José Renato Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Rocha Frade, Ricardo Alves Pinto, 

Wanderley Valentin da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Coutinho de Aquino 

- OAB:MT 10.176, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT, Sem adv. - 

OAB:

 “Vistos. Ante a ausência justificada da Defensoria Pública, os réus 

citados por edital estarão sem curador especial, razão pela qual redesigno 

a presente audiência para o dia 21.11.2018, às 13 horas e 30 minutos. 

Intimem-se pessoalmente, para fins de depoimento pessoal, a requerente 

Selma Miriam Citeli Dias e o assistente litisconsorcial Wanderley Valentin 

da Silva. O advogado do requerido Wanderley, Dr. Adriano Coutinho de 

Aquino, compromete-se a informar em cinco dias o endereço atualizado de 

Wanderley Valentin da Silva. Providencie a parte requerente a intimação 

da testemunha Adriano Xavier Pivetta, nos termos do artigo 455 do Código 

de Processo Civil. No mais, expeça-se carta precatória ao Juízo da 

Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT para oitiva da testemunha Luis 

Carlos da Silva Pinheiro, cujo endereço é Rua “S”, nº 47, Bairro Fronteira 

(tel. 65 996860844). Por fim, expeça-se carta precatória ao Juízo da 

Comarca de Rosário Oeste/MT para oitiva das testemunhas indicadas às 

fls. 344-v. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54419 Nr: 1902-24.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Diagnosticos por Imagem São Jorge 

Ltda. EPP (Radymagem), Daniel Gardin, Bolivar Borges Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34897 Nr: 1216-08.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Bizinotto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para dizer os 

rumos da execução, a teor da decisão de fl. 144, no prazo de 05 (cinco) 

dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42882 Nr: 2239-18.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Moraes, Paulo Faruk de Moraes, 

Orilde Rosa Cecchele

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para fins de cumprimento do Mandado 

de Avaliação, a teor da decisão de fls 89, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25853 Nr: 1998-20.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Joana Sartori Emerick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Bayer 

Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 

27.323-B, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:MT 4.624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B, Laura Beatriz S. 

Morganti - OAB:189829-SP, Sérgio Pinheiro Marçal - OAB:SP-91.370

 Vistos.

Do compulso dos autos, verifico que as partes entabularam acordo com a 

finalidade de colocar fim ao litígio, sendo que o acordo foi homologado à fl. 

1557, bem como a parte executada efetuou o depósito do valor pactuado 

à fl. 1558.

Outrossim, os exequentes Julio Osmar Emerick e Maria Joana Sartori 

Emerick formularam procuração autorizando a transferência dos valores 

de forma diferente do pactuado no acordo, autorizando o levantamento de 

valores provenientes dos honorários advocatícios contratuais em favor da 

causídica destes.

 Assim, proceda a Sra. Gestora os atos necessários para a liberação dos 

valores depositados às fls. 1558, na forma pleiteada às fls. 1560/1562.

Após a liberação dos valores, conclusos para extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 24181 Nr: 455-79.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toni Juliano Emerick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Bayer 

Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 

27.323-B, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:MT 4.624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B, Laura 

Beatriz S. Morganti - OAB:189829-SP

 Vistos.

Do compulso dos autos, verifico que as partes entabularam acordo com a 

finalidade de colocar fim ao litígio, sendo que o acordo foi homologado à fl. 

1801, bem como a parte executada efetuou o depósito do valor pactuado 

à fl. 1802.

Outrossim, o exequente Toni Juliano Emerick formulou procuração 

autorizando a transferência dos valores de forma diferente do pactuado 

no acordo, autorizando o levantamento de valores provenientes dos 

honorários advocatícios contratuais em favor da causídica deste.

 Assim, proceda a Sra. Gestora os atos necessários para a liberação dos 

valores depositados às fls. 1802, na forma pleiteada às fls. 1804/1806.

Após a liberação dos valores, conclusos para extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75474 Nr: 4029-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M.Comércio de Ferro e Aço Ltda - ME, Glaucio 

Roberto Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ida Glaci Hessller Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida, não obtendo êxito para tanto, reitero a 

determinação de fl. (54) que seja diligenciado por este Juízo o endereço 

dos requeridos somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87792 Nr: 3604-97.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Carlos Cerezoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte executada (fl. 88/89), não obtendo êxito para tanto, 

determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do executado, 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90261 Nr: 109-11.2016.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGGdS, Altair Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Roberta de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo requerdo às fls. 109, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 78621 Nr: 1893-91.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Eloiza Cristina Castelan, Marlon 

Cristiano Buss, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte executada (fls. 64/66), não obtendo êxito para tanto, 

determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço dos executados, 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79360 Nr: 2568-54.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

JOSE CLEITON DA SILVA FELIX (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000559-97.2017.8.11.0086. REQUERENTE: JOSE CLEITON DA SILVA 

FELIX REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Expeça-se o 

alvará. Cumpra-se. NOVA MUTUM, 6 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANCISCO CAMPELO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002141-98.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO CAMPELO DA SILVA REQUERIDO: 

SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos, etc. Recebo a 

inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da 

Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que cabe a Concessionário comprovar que os valores advêm de 

fraude no medidor de energia elétrica, bem como se há, no caso concreto, 

falha na marcação do consumo, havendo hipossuficiência do consumidor 

no caso em questão. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para fins deste juízo 

sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são 

suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em especial 

quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a 

conduta das partes em Juízo. A conta de água de junho da parte autora se 

encontra quitada, contudo, a conta referente ao mês de maio se 

encontrava em aberto, quando da fatura de junho. Apesar disto, verifico 

que o aviso de corte dizia respeito a fatura de junho, já devidamente 

adimplida, assim, em sede de cognição sumária o corte da água mostra 

abusivo, devendo ser reestabelecido. Contudo, não há demonstrativo que 

houve inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, havendo 

apenas aviso de cobrança. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência em parte, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na 

inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de: 

DETERMINAR o imediato reestabelecimento do fornecimento de água em 

relação a UC: 13572-0, com os débitos discutidos nos autos, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com fundamento no artigo 

84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Notifique-se a parte Requerida quanto ao 

conteúdo da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER DOS SANTOS COINETE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002146-23.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIEZER DOS SANTOS COINETE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Deixo de inverter o ônus da prova, por ausência de condições legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 
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instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. De efeito, defiro em parte a tutela, tendo em 

vista que apesar da parte ter sido protestada corretamente, não comprova 

a requerida que lhe forneceu a carta de anuência para retirada do 

protesto. Assim, verificado os requisitos do art. 300, do Código de 

Processo Civil, entendo que a liminar deve parcialmente deferida 

independente de caução. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de protesto 

é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. 

A efetivação/permanência do protesto pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte requerida forneça para a 

requerente, no prazo de 10 dias Carta de Anuência para permitir a retirada 

do protesto, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Ultrapassado o prazo acima, sem entrega da carta de anuência, 

DETERMINO que a parte Requerida proceda com a retirada do protesto em 

nome da requerente, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, queranscorrido o prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da 

multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao Cartório 

para que proceda a suspensão do protesto , conforme documento em 

anexo. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente 

decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, 

cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação 

que será designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo 

obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a 

contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 

04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001932-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

MAYCO JULIANO RIGO (REQUERENTE)

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001932-32.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAYCO JULIANO RIGO REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, 

etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do ônus da 

prova, porque presentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. De efeito, a parte Autora comprova através da 

troca de e-mails com a requerida que houve a oferta no valor de R$ 

899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) para manutenção da mesma 

prestação de serviços que já estava sendo realizada, por 24 (vinte e 

quatro) meses. Ademais, comprova que a requerida efetua as cobranças 

em dissonância com a oferta, gerando prejuízos mensais ao autor. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com 

alteração do plano contratado para cumprir imediatamente com a oferta de 

plano oferecido no valor de R$ 899,00, nos termos ofertados nos e-mails 

que acompanham a exordial e determinar a validade da oferta apenas pelo 

prazo de 24 meses. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119863 Nr: 3574-57.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael de Freitas Arantes - 

OAB:MT 11.039

 Vistos.

Considerando que no dia e horário aprazados para a realização do ato, 

está magistrada precisou de ausentar das dependências do fórum em 

razão de urgência relacionada a problemas de saúde na família, redesigno 

o ato para o dia 02 de outubro de 2018, às 13h30min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112723 Nr: 110-25.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171

 .Em resumo, para fins de publicação desta sentença: CONDENO o réu 

Vitor Silva de Carvalho, vulgo GTA, devidamente qualificado nos autos, 

como incurso nas penas dos artigos 157,§2º, incisos I, II, e V, do Código 

Penal, por quatro vezes, e do artigo 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma 

do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena total de 11 (onze) anos e 08 

(oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 382 
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(trezentos e oitenta e dois) dias-multa, calculados à guisa de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Condeno-o ainda 

ao pagamento das custas e despesas processuais, e nego-lhe o direito de 

recorrer em liberdade, visto que presentes e ainda mais evidenciados, 

diante da condenação em primeira instância, os requisitos e fundamentos 

para a manutenção da prisão do réu..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114756 Nr: 11547-39.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Lanne Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. Edson Emilia da Rocha - inscrito na OAB/MT n. 22.746, 

para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77848 Nr: 1332-67.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakciney de Paula Marcelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para MANIFESTAR-SE sobre o cálculo de 

pena lançado às fls. 400, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 45773 Nr: 4210-38.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Saito, Leodinei Paulo 

Giacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 

14.196 B

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO do Advogado(s) 

dos Réu(s), via DJE, para INFORMAR nos autos o número da 

conta/agência, nome, CPF, para restituição do valor fiança, nos termos da 

decisão lançada às fls. 158, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79417 Nr: 2616-13.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. Diego Pereira de Igreja - inscrito na OAB/MT n. 25.183, 

para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81285 Nr: 4194-11.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Rodrigues da Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO do Advogado(s) 

do Réu(s), via DJE, para informar nos autos o atual endereço do réu em 

epígrafe, sob pena de sua intimação por Edital, no prazo legal. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121754 Nr: 4474-40.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Inacio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13.746

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 26/09/2018, às 17h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109449 Nr: 5676-86.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio dos Santos Souza, Otavio 

Cabral dos Santos, Sebastião Marcos da Silva, Lindomar Lara da Silva, 

Josue Miranda do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betania Cristina Jaculi 

Borges - OAB:SP 371.614, Defensor Público de Nova Mutum - MT - 

OAB:MT 001, Eduardo Cesar Stefani - OAB:MT 21.681, Emerson 

Flávio de Andrade - OAB:MT 6.730

 No presente caso, constato a existência de lastro probatório mínimo e a 

circunstância de que os fatos narrados constitui infração penal. Uma vez 

reunidos esses requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se 

a ação penal. Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a 

real prática do fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação 

dos denunciados, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja 

sanção restaram incursos, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do 

contraditório.

Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 07 de março de 2019, às 16h00min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se os acusados e as testemunhas arroladas pela Acusação e 
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Defesa a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120752 Nr: 3997-17.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Santa Catarina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Veronica de Oliveira Fujiwara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Melchioretto - 

OAB:SC/ 33.308

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Cite-se a ré Maria Veronica de Oliveira Fujiwara, informando-o acerca do 

processo que tramita na Comarca de Blumenau/SC, conforme a denúncia 

anexa nesta missiva.

Ademais, designo audiência para o dia 03/12/2018, às 13h30min para a 

proposta de suspensão condicional do processo.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Cite-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121111 Nr: 4179-03.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Barros Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brunna Portela Alves - 

OAB:MT 15.418, Edivaldo de Sá Teixeira - OAB:MT/ 18.598

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

03/12/2018, às 13h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119246 Nr: 3351-07.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Adercio Kappes e outro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rafael Machado e outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keli Cristina Maldaner - 

OAB:SC/41.082

 Vistos.

Considerando que na data aprazada, acontecerá o mutirão de audiências 

de depoimento especial, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 

21/01/2019, às 15h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 90337 Nr: 22579-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione Cleverson de Souza Laurentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Copetti - 

OAB:65529N-PR, Eliandro Brostolin - OAB:32084N-PR

 Vistos.

Considerando que na data aprazada, acontecerá o mutirão de audiências 

de depoimento especial, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 

06/12/2018, às 15h45min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87770 Nr: 1270-50.2017.811.0012

 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: DIULIA ALVES BORGES GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DIAS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON MIRANDA DUARTE - 

OAB:42.643/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Oliveira Prestes - 

OAB:OAB/MT: 20.354

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 194272.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 08/11/2018 às 09h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75468 Nr: 3081-16.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FRANCISCO PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de ref. 100.

Intime-se a defesa técnica do réu para manifestação, em cinco dias, a 

respeito da não localização do réu e da testemunha arrolada Kedri Naiara 

Cardosa Alves.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100775 Nr: 894-30.2018.811.0012

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGUES MACEDO DE SOUZA 

- OAB:148.164 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada de Laudo de estudo psico-social de ref. 26

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105625 Nr: 3601-68.2018.811.0012

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CARNIEL PIZA PIMENTEL, VINICIUS CAMATI 

PIZA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMALIA FERREIRA GUIMARÃES CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:23503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 [...] DEFIRO a liminar já pretendida. Expeça-se o necessário.A interditanda, 

por meio da Defensoria Pública, deverá apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, contados a partir da presente data.Nomeio como perita a 

médica Doutora Rhayanne Nayara Cândido Barzotto. Intime-a 

encaminhando-se cópias da inicial, contestação e do presente termo, a fim 

de que no prazo de 30 (trinta) dias, indique dia, hora, local e profissional 

para realização da perícia médica.Com a vinda, intimem-se as partes para 

que compareçam no dia, hora e local agendados.Quesitos formulados por 

este juízo:1- A interditanda possui algum tipo de doença mental ou 

apresenta desenvolvimento mental incompleto/retardado?1- a - em caso 

positivo, descrever o quadro clínico e o momento em que se revelou?1- b 

– quais seus sintomas?1 – c- quais as manifestações exteriores?1 – d – 

quais as consequências no comportamento social do interditanda?1 – e – 

outras observações que a senhora perita reputar conveniente anotar2 – A 

interditanda é capaz de praticar pessoalmente os atos da vida civil? 

Esclarecer as causas e razões da incapacidade ou limitações.3- Caso não 

possua capacidade para praticar atos da vida civil, apontar quais atos a 

interditanda é incapaz de exercer, em especial os abaixo elencados? 3 a – 

Administrar bens?3 b – Gerir seus negócios?3 c – É capaz de expressar 

suas vontades e preferências, tais como relacionamentos familiares e 

afetivos?4 – É possível discriminar quais atos civis a interditanda é capaz 

de praticar sem o auxílio de terceiros e aqueles para os quais necessita 

de representação ou assistência?5- Outras observações que a Sra. Perita 

reputar conveniente anotar. [...] fixo os honorários em R$ 234,80 

(duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). Tal valor será quitado 

pela parte autora, mediante depósito judicial vinculado ao presente feito, 

devendo ser recolhido até o dia 14 de setembro de 2018. Após a juntada 

do laudo, intimem-se as partes para apresentarem manifestação, em 10 

(dez) dias. Em seguida, tornem conclusos para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99117 Nr: 8043-14.2017.811.0012

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:OAB-18.076

 Intimação do advogado Jose Roberto de Oliveira Silva, para que fique 

ciente da audiência designada para o dia 06 de setembro de 2018, às 

13h00min,(horário oficial de Mato Grosso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92070 Nr: 3799-42.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80416 Nr: 1858-91.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMINE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, SIDNEY FRAGUAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 45, determinando nova avaliação dos imóveis 

penhorados, eis que a anterior (ref. 16) fora realizada há quase dois 

anos.

Com a juntada do novo laudo de avaliação, intimem-se as partes para, 

querendo, sobre ele se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias e, em 

seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64687 Nr: 179-27.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOPABLO SOUZA DE CARVALHO, CLOVIS 

GALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, 

WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:230132

 Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de JOPABLO SOUZA 

DE CARVALHO, já qualificado, como incurso nas sanções dos art. 180, 

caput, do Código Penal, bem como em face de CLOVIS GALLE, já 

qualificado, como incurso nas sanções do art. 180, §1º, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2014 (folha 87).

Citados, os denunciados apresentaram resposta à acusação (folhas 

116/121 e 124/128).

Durante a instrução processual, foi realizada a inquirição da vítima 

Douglas Gabriel Winter e das testemunhas Vilmar José Winter, Ueslei 

Fernandes Franco, Celiomar Fonseca da Silva e Valdir Câmara Machado. 

Os réus foram interrogados. As partes apresentaram memoriais finais.

 O Ministério Público pugnou pela total procedência da denúncia (folha 

160).

 A Defesa de Clovis Galle pugnou pela absolvição por falta de provas 

(folhas 187/196). A Defesa de Jopablo, por sua vez, pugnou pela 

improcedência da ação, postulando pela absolvição do réu (folhas 

209/212).

É o relatório. Fundamento. Decido.

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio: auto de prisão em 

flagrante (folha 11), boletim de ocorrência nº. 2011.434175 (folhas 36/37), 

boletim de ocorrência nº. 237/11 (folha 38), boletim de ocorrência nº. 

405/11 (folha 39), termo de exibição e apreensão (folha 40), auto de 

avaliação indireta (folha 41), cópia de cheques (folhas 44/45), cópia de 

documento de leilão de sucata de motocicleta (folha 47), cópia do extrato 

de conta corrente (folha 48), laudo pericial realizado no veículo (folhas 

77/79) e fotografias da motocicleta com adulteração dos números 

identificadores de chassi e de motor (folhas 80/82).

A autoria do crime igualmente restou provada em face de Clovis Galle, 

diante dos depoimentos colhidos em juízo, bem como ante as cópias dos 

cheques utilizados na compra da motocicleta (folhas 44/45), cópia de 

documento de leilão de sucata (folha 47) e cópia do extrato de conta 

corrente do informante Valdir Camera Machado, confirmando com riqueza 

de detalhes os termos da denúncia.

A vítima Douglas Gabriel Winter, inquirida em juízo, prestou as seguintes 

declarações:

 Promotor de Justiça: “Douglas, consta aqui que você teria feito certas 

buscas para encontrar essa motocicleta. Como foi isso? Conta pra 

gente”?

Vítima: “(...) o meu tio é muito conhecido aqui na cidade, ele começou a 

comprar essas motos bagunçadas, faltando documento, para ter uma ideia 

mais ou menos (...) até que foi indo e chegou em um senhor. A gente foi lá 

e conversou com ele. Ele falou que tinha uma moto e tudo. Mas não era a 

moto Sport, era uma outra moto (...) aí a gente falou pra ele que já tinha 

uns dois meses que estava procurando uma moto, aí ele falou assim: ‘se 

vocês chegassem uma semana antes eu tinha uma Sport pra vender pra 

vocês’, aí meu tio interessou né. Aí meu tio pegou e conversou com ele 

mais, ele falou assim: ‘vou ligar, talvez ele vende essa moto (...), vendi lá 
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pra um rapaz de Cascalheira’. Aí ele pegou e ligou, ajeitamos, meu tio 

inventou uma história que era pra um tio dele que morava lá para o lado de 

Canabrava, esses lugares assim, aí o rapaz ligou para esse cara da 

Cascalheira, ele falou que vendia a moto que estava ali e pedia R$ 

2.100,00 (dois mil e cem reais)”.

Promotor de Justiça: “O senhor lembra do nome desse que falou?”.

Vítima: “Jopablo”.

Promotor de Justiça: “Jopablo falou que vendia?”.

Vítima: “Isso”.

Promotor de Justiça: “E aí ele falou de quem ele teria comprado essa moto 

tua?”.

Vítima: “Não, ele só me mostrou um papel de leilão”.

A vítima afirmou, ainda, ao ter chegado ao local combinado reconheceu a 

motocicleta. Assim, comunicou os fatos à polícia, de forma que, em 

diligência, efetuaram a prisão em flagrante do réu Jopablo Souza de 

Carvalho.

A testemunha Vilmar José Winter, inquirida em juízo, afirmou:

 (...) furtaram a moto do meu sobrinho dia 26 de agosto, e aí fui a procura 

né, a polícia civil estava em greve no momento, daí a gente foi a procura, 

até que conseguimos localizar a moto com um parente dele mesmo que ia 

vender a moto. Aí nós fomos em Cascalheira né, e localizamos a moto, 

chamamos a polícia militar e fizeram a apreensão.

Promotor de Justiça: “Vocês localizaram a moto? Quem estava com a 

moto?”.

Testemunha (Vilmar): “O Jopablo”.

Promotor de Justiça: “O Jopablo falou de quem ele teria pego essa moto, 

comprado”?

Testemunha (Vilmar): “Na hora não lembro mais, faz tempo. Mas, o parente 

dele falou que ele que vendeu, mas saiu fora do processo”.

Promotor de Justiça: “Consta aqui que o tio dele teria emprestado o cheque 

pra comprar essa moto?”.

Testemunha (Vilmar): “Acho que o sogro dele que emprestou. Mas na hora 

disse que era sócio”.

Promotor de Justiça: “E ele disse que comprou aonde essa moto?”.

Testemunha (Vilmar): “Aí eu já não sei (...) o tio dele que é o Candido falou 

que foi ele que vendeu (...)”.

Promotor de Justiça: “O senhor sabe onde ele comprou a moto, se foi 

Xavantina, Água Boa ou Ribeirão Cascalheira?”.

Testemunha (Vilmar): “Aí já não sei”.

Promotor de Justiça: “Como que foi que aconteceu para os senhores 

localizarem essa moto?”.

Testemunha (Vilmar): “(...) eu comecei quando roubou a moto, ficou difícil, 

o meu sobrinho fazia faculdade, ele ia de a pé pra faculdade, então eu, 

com todo o sofrimento, a moto era financiada, devendo parcelas ainda né, 

aí eu comecei a comprar moto furtada, é falar que ia comprar pra um 

parente meu em Brasnorte, pra ver se aparecia alguma coisa (...) chegou 

na casa do Cândido, que é tio dele (...) aí conversamos no telefone com 

Jopablo e fui lá pra comprar a moto por R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos 

reais) (...) chegando lá em Cascalheira, localizei a moto, chassi batido, aí 

ele mostrou que tinha comprado em um leilão (...) a moto era novo, 

depenaram ela toda (...) aí eu sai pra falar com um parente meu, que não 

tinha parente não, falei que fui ligar pra falar com ele (...) daí fui na Polícia 

Militar e apreendemos a moto. Aí ele falou que comprou na água boa”.

Promotor de Justiça: “Depois disso concluiu que ele tinha comprado a moto 

em Água Boa?”

Testemunha (Vilmar): “Sim. Ele falou”.

Valdir Câmara Machado, inquirido em juízo como informante por ser sogro 

do acusado Jopablo à época dos fatos, prestou as seguintes 

declarações: “(...) A transação com o Clóvis da GP Motos foi eu que 

emprestei o cheque de R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais) a 

vista, e um pra 30 (trinta) dias de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)”.

Defesa de Jopablo: “O senhor tem conhecimento de quem ele adquiriu? De 

quem ele comprou?”.

Informante (Valdir): “O Jopablo? Do seu Clóvis, da GP Motos”.

Defesa de Jopablo: “O Senhor disse que emprestou as lâminas de 

cheques”.

Informante (Valdir): “Emprestei”.

Defesa de Jopablo: “Essas laminas de cheques foram todas 

compensadas?”.

Informante: “Todas... Tudo na conta do seu Clóvis, direto na conta dele, 

caiu a compensação na conta dele”.

 O extrato da conta corrente do informante Valdir Câmara Machado, 

juntado à folha 47, corrobora suas declarações prestadas em juízo, o qual 

demonstra a liquidação de cheque utilizado para quitação da transação 

entre Jopablo e Clóvis.

A testemunha Celiomar Fonseca da Silva, inquirida em juízo, afirmou: “(...) 

eu fui junto com o Pablo, acompanhando mais ele né, realmente o Pablo 

comprou dele. O Clóvis. O Pablo pagou em dois cheques, um de R$ 

1.560,00 e um de R$ 150,00 (...)”.

Defesa de Clovis Galle: “Você disse que tem certeza de que o Jopablo 

comprou do Clovis?”

Testemunha (Celiomar): “Certeza que ele negociou diretamente com o 

Clovis”.

A testemunha Ueslei Fernandes Franco, inquirida em juízo, asseverou: 

“(...) chegamos lá, conhecemos o Clóvis, a gente não conhecia ainda. Aí o 

Clovis falou que tinha a moto, ele mostrou para o Pablo. Aí o Pablo 

interessou (...)”.

Candido Sebastião Falcão Lemes não foi inquirido em juízo. Porém, perante 

a Autoridade Policial prestou as seguintes declarações:

 “(...) que nunca vendeu moto para a pessoa de PABLO (...) que na 

oportunidade em que PABLO esteve nesta cidade, ele disse ao 

interrogado que teria adquirido a moto sport vermelha em uma loja em 

Água Boa chamada GP motos, da pessoa de Clóvis (...)”.

Ressalta-se não existir ilegalidade na consideração dos elementos de 

informação na fase de inquérito, desde que ratificadas em juízo ou 

corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial, sob o crivo 

do contraditório, conforme jurisprudência do STJ, REsp 1367765 / SC.

O réu Jopablo Souza de Carvalho, interrogado em juízo, asseverou: “(...) 

eu comprei a moto mesmo, eu comprei do seu Clóvis, em Água Boa (...) Foi 

a primeira moto que eu tive, na verdade eu não sabia de nada, não 

entendia muito desse trem. Eu comprei a moto dele, ele me deu um papel 

como se ela fosse de leilão, inclusive até paguei em cheque, dei um 

cheque a vista de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais) e um pra 

30 dias de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Eu por não saber direito 

das coisas, vendo que ele tinha uma oficina de moto muito grande lá em 

Água Boa, eu confiei nele, achei que estava tudo certo, ele só falou assim: 

“a moto é de leilão, tem um papel que é de um leilão”.

Juízo: “Aqui consta que o senhor chegou a informar que estava 

comprando a moto sem documento. O que ele falou do documento?”.

Réu (Jopablo): “Ele falou assim que o documento era aquele papel que ele 

me deu, que era um papel que falava que era de leilão, que não dava 

problema, era de leilão, que ela foi tirada em leilão com autorização judicial, 

um leilão civil”.

Defesa de Clovis Galle: “Segundo a testemunha Vilmar, ele afirmou que no 

dia que ele esteve lá, o Candido falou pra ele que quem vendeu e inclusive 

quem levou a moto para o senhor, foi ele. Agora o senhor apresentou 

outra versão e na delegacia também, de que seria o Clovis. Foi o Candido 

ou foi o Clovis?”.

Réu (Jopablo): “Foi o Clovis que me vendeu a moto. Clovis dono da ‘GP 

Motos’ em Água Boa”.

O réu, Clovis Galle, interrogado em juízo, negou a prática delitiva, 

afirmando não ter vendido motocicleta à Jopablo, nem mesmo ter adquirido 

a referida motocicleta apreendida.

Confirmou ter tido estabelecimento de oficina e comércio de motocicleta.

Em relação à prova documental dos cheques anexados aos autos, o réu 

CLOVIS GALLE, em suas alegações finais, asseverou serem oriundos de 

uma troca por dinheiro em espécie entre Jopablo e ele, bem como de uma 

venda de um capacete.

 Porém, a versão apresentada pelo acusado difere de todo o conjunto 

probatório produzido no processo, não sendo provada tal alegação.

Pois bem. O agente que pratica o delito de receptação na condição de 

comerciante configura o crime na forma qualificada, conforme §1º do 

artigo 180 do Código Penal.

No caso em tela, após a instrução probatória, dando relevo aos 

depoimentos colhidos em audiência das testemunhas Vilmar José Winter, 

Celiomar Fonseca da Silva e Ueslei Fernandes Franco, do informante 

Valdir Câmara Machado e dos interrogatórios dos acusados, verifico ser o 

réu Clovis Galle proprietário de estabelecimento comercial no ramo de 

motocicletas, no Município de Água Boa – MT.

As provas documentais das cópias dos cheques (folha 44/45), cópia de 

documento de leilão de sucata (folha 47), extrato da conta corrente de 

Valdir Camera Machado (folha 48) e depoimento de Candido Sebastião 

perante a Autoridade Policial (folha 58/59), aliadas com as provas orais 

colhidas em audiência (depoimentos da vítima Douglas, do informante 
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Valdir e das testemunhas Vilmar, Celiomar e Uslei), corroboram as 

declarações prestadas pelo acusado Jopablo Souza de Carvalho, o qual 

afirma ter comprado a motocicleta de Clóvis Galle.

Portanto, ante as provas robustas trazidas à baila acerca da materialidade 

e autoria do acusado Clovis Galle, o decreto condenatório é medida que se 

impõe.

De outro lado, em relação ao acusado Jopablo Souza de Carvalho, 

conforme acima fundamentado, as provas documentais e as provas orais 

produzidas nos autos corroboram as declarações do referido réu.

Em seu interrogatório, o réu negou ter conhecimento da origem ilícita da 

motocicleta e esclareceu como se procederam aos fatos relacionados à 

compra e venda do bem.

 Afirmou não ter conhecimento da procedência ilícita da motocicleta, pois 

teria efetuado a compra em um grande estabelecimento de motocicleta e 

acreditou que o documento de leilão de sucata lhe concedido no momento 

da aquisição do bem procederia à origem lícita, do qual Clovis Galle teria 

lhe garantido.

Comprovando as alegações do réu, verifico ter ele apresentado a 

documentação à vítima e aos policiais no momento da apreensão, a qual tal 

prova documental foi anexada aos autos à folha 47.

A vítima, Douglas Gabriel Winter, afirmou ter o réu Jopablo Souza de 

Carvalho exibido o documento de um leilão no momento da apreensão.

A testemunha Vilmar José Winter, igualmente, confirmou ter o réu 

apresentado o referido documento.

 Em relação ao suposto valor irrisório da motocicleta, importante consignar 

o depoimento da testemunha Vilmar, tio da vítima, o qual afirmou: “(...) eu 

olhei a moto, tiraram as rodas, depenaram a moto, a moto era nova, 

depenou toda, tirou roda de liga leve, tirou tudo, freio, disco, acabou a 

moto né (...)”.

O réu alegou ser a primeira vez que realizava compra de uma motocicleta. 

Por tal bem ser oriundo de leilão de sucata, conforme aduzia o réu Clovis 

Galle, e diante das condições apresentadas pela motocicleta, Jopablo 

acreditou valer a quantia paga.

Portanto, ante a informação de a motocicleta ser bem de leilão de sucata, 

aliada às condições precárias de uso no momento da apreensão, reforçou 

a confiança de o réu crer ser aquisição apropriada do bem.

Ademais, os depoimentos das testemunhas Celiomar Fonseca da Silva, 

Ueslei Fernandes Franco e do informante Valdir Câmara Machado 

coadunam com as declarações de Jopablo.

Portanto, verifico ter o acusado Jopablo Souza de Carvalho 

desconhecimento da origem ilícita da motocicleta apreendida em seu 

poder, sendo de rigor o reconhecimento da atipicidade da conduta, 

devendo o réu ser absolvido.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. RECURSO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO 

OBJETO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Mantém-se a absolvição do apelado pelo crime de receptação simples, 

quando as circunstâncias dos fatos não demonstram a necessária ciência 

de que o agente tinha conhecimento da origem criminosa do objeto 

encontrado em seu poder.

2. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.931666, 

20150910048990APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: 

JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2016, 

Publicado no DJE: 06/04/2016. Pág.: 131/150).

DA CULPABILIDADE DO RÉU CLOVIS GALLE

Conforme ficou provado no processo, o réu Clovis Galle ludibriou o 

acusado Jopablo Souza de Carvalho, havendo inclusive providenciado e 

entregado a este um falso documento de leilão, assim o fazendo crer ser 

lícita a compra da motocicleta, a qual, em verdade, era oriunda de prática 

delituosa de furto.

Em razão disso, Jopablo Souza de Carvalho efetuou a compra do bem 

ilícito, vindo a responder ao presente processo criminal.

Dessa forma, a circunstância judicial da culpabilidade do réu Clovis Galle 

será valorada negativamente na dosimetria da pena.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para 

CONDENAR, presentes os pressupostos legais, o acusado CLOVIS 

GALLE, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 180, §1º, do 

Código Penal e ABSOLVER o acusado JOPABLO SOUZA DE CARVALHO, 

qualificado nos autos, da imputação do artigo 180, “caput”, do Código 

Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP.

Passo à dosimetria da pena do réu CLOVIS GALLE, atenta aos comandos 

insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código 

Penal, assim dispostas: Culpabilidade – conforme descrito na 

fundamentação, a culpabilidade do réu será valorada negativamente; 

Antecedentes – as certidões anexas aos autos atestam que o acusado 

possui envolvimento em outros delitos, porém é tecnicamente primário 

(folhas 136/138); No que se refere à conduta social e a personalidade, 

inexistem nos autos elementos concretos para aferi-las; Os motivos do 

crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às 

circunstâncias, nada existe a ser considerado que já não integre o tipo 

penal do delito em tela. Quanto às consequências do delito, são normais à 

espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo 

legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração 

extrapenal.

 O delito de receptação qualificada possui pena privativa de liberdade 

abstratamente cominada em 03 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Assim, em razão de existir uma circunstância judicial desfavoráveis ao 

réu, aplico a pena base em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a 

serem consideradas. Deste modo, mantenho a pena aplicada em 03 (três) 

anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Em terceira fase, não havendo causa de aumento ou de diminuição de 

pena, torno a pena definitiva em 03 (TRÊS) ANOS e 07 (SETE) MESES DE 

RECLUSÃO.

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 

180, §1º, do CP, considero que esta segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, já analisadas, fixo-a em 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA. Inexistindo 

informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no 

patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos. Devendo a pena de multa ser paga ao fundo 

penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo 

de conformidade com os arts.49 e 50, ambos do Código Penal.

Assim, fixo a PENA DEFINITIVA do réu, CLOVIS GALLE, em 3 (três) anos e 

7 (sete) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa fixados em 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do 

artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, nos termos do artigo 44, inciso III, do CP.

 Incabível a aplicação do sursis, nos termos do art. 77, “caput”, do Código 

Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ante a inexistência de dilação probatória quanto ao prejuízo material 

sofrido pela vítima, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, 

conforme determinado pelo CPP, artigo 387, inciso IV, sem prejuízo de, 

caso queira, a vítima discutir tal matéria no juízo cível.

Condeno o acusado Clovis Galle ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se e:

- expeça-se guia definitiva de execução;

- oficie-se ao TRE/MT para as anotações cabíveis;

- intime-se o réu para recolhimento da pena de multa.

Após, nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas e 

informações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98526 Nr: 7658-66.2017.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA LARISSE ALVES 

ARAÚJO - OAB:MT 14130

 Vistos.

Ante o pedido de ref. 17, devidamente justificado, redesigno a audiência 

para o dia 14 de dezembro de 2018, às 15h30min (horário de Cuiabá - MT).

Intime-se o réu e sua Advogada.

Cientifique-se o Ministério úblico.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Cumpra-se.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84742 Nr: 4313-29.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVSDO, GJSDO, LSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE FREITAS PEREIRA 

OLIVEIRA - OAB:20030/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 194236.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 08/11/2018 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102530 Nr: 1806-27.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE MELLO NOGUEIRA, 

ANTONIA VIRGÍNIA LANDGRAF FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 194250.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 08/11/2018 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60412 Nr: 1487-69.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FELIPE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISON HENRIQUE FONSECA 

DOS SANTOS REIS - OAB:16.494-A/MT, SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que não há informação quanto à resposta do TRF – 1ª 

Região referente ao pedido de efeito suspensivo, intime-se a parte 

exequente para que informe se pretende a execução da decisão de fl. 162 

ou se prefere aguardar o trânsito em julgado do recurso interposto, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 2523 Nr: 537-80.2000.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. MARIA BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE 

MELO-Procurador da Fazenda Estadual - OAB:, DENISE COSTA 

SANTOS BORRALHO-PROC. DA FAZ. NACIONAL - OAB:3607, MÔNICA 

PAGLIUSO SIQUEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33847 Nr: 3214-68.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTUNES FERNANDES, ROSELI RIBEIRO 

FERNANDES, PAULO ANTUNES FERNANDES, LUIZ ANTUNES 

FERNANDES, AMERICO PERAZOLO, CLACI KOTTVITZ, NOLAR ANTUNES 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64296 Nr: 3054-04.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINA PEREIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65438 Nr: 825-37.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIDIA CUSTODIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Recebo a presente liquidação de sentença por arbitramento, nos termos 

do acórdão proferido nos autos principais, conforme disposto no art. 509, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Promovam-se as alterações necessárias no sistema e na capa dos autos.

Para a realização da perícia contábil nomeio a empresa Real Brasil, com 

endereço profissional na Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, Bairro 

Bosque da Saúde, Sala 1403, Cuiabá-MT, CEP: 78050-000, com o telefone 

fixo n° +55 65 3052-7636, e-mail: Contato@realbrasil.com.br, que deverá 

ser intimada para manifestar concordância com o encargo e fixar os 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação.
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Com a apresentação da proposta dos honorários, digam as partes em 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos para 

decisão.

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64818 Nr: 301-40.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRA SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98382 Nr: 7574-65.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RODRIGUES TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62529 Nr: 1145-24.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª 

Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76827 Nr: 488-77.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRASI AUGUSTA FURLANETO SOUCHIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62499 Nr: 1109-79.2013.811.0012

 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: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI FÉLIX SPANHOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - 

OAB:8036/MT

 Vistos.

Diante da inércia da parte autora, intime-se o réu para manifestar se 

concorda com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, § 6º, do Código de Processo Civil.

Concedo o prazo de dez dias para manifestação. O silêncio será 

interpretado como anuência à extinção.

Caso não concorde com a extinção sem resolução de mérito, fica o réu 

intimado para, no mesmo prazo, apresentar cópia de certidão de objeto e 

pé da ação revisional mencionada em contestação (fls. 34/37).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33119 Nr: 2911-54.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GLOBO LTDA, PAULO 

PEREIRA DE OLIVEIRA, ERSON AMÂNCIO DE CASTRO, AILTON CARDOSO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 7825 Nr: 14-63.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SAADALLAH SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o exequente, à fl. 60, requereu o 

apensamento do presente feito às demais execuções fiscais de código 

4256, 5772 e 74, contra o ora executado.

Conforme certidão de fl. 64, os autos código 4256 e 5772 encontram-se 

com trânsito em julgado e devidamente arquivados, sendo o feito 

apensado ao código 74.

 Contudo, o código 74 trata-se de execução de título extrajudicial proposta 

pelo Banco do Brasil S/A, contra o executado.

Assim, tendo em vista que o feito não tem conexão com os demais autos 
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em apenso, determino o seu dasapensamento.

 Tornem os autos a PFN, para requerer o que for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34966 Nr: 1039-67.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SIDINEI 

MANOEL GONÇALVES, MARCO ANTONIO ANDERS DE ALMEIDA, RUBENS 

PEREIRA DOS SANTOS, NILCE SALETE CRACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62686 Nr: 1327-10.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLENIA SILVA ALVES E CIA LTDA, 

EUCLENIA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de executivo fiscal em que não foram encontrados bens para 

serem penhorados e/ou localizada a parte executada para 

prosseguimento do feito.

Pois bem, tal situação se molda à hipótese abstrata do artigo 40 da Lei 

6830/80, que dispõe:

 “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da prescrição”.

 Nesse sentido, também o enunciado 314 da súmula do STJ: “Em execução 

fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

 Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo 

retornar ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino 

a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Seguindo a trilha jurídica prevista em nosso ordenamento jurídico, 

ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento do feito, nos moldes do §2º do art. 40 da Lei 6830/80.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.

Após, conclusos.

 Intime-se a exequente da decisão ora proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 16955 Nr: 2264-98.2005.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O, JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - 

OAB:6.456-A/MT.

 Vistos.

Fls. 461: Em que pese o relatado pelo réu em sua petição, o acórdão do 

julgamento da ação de revisão criminal n.º 1002891-67.2018.8.11.0000 

não foi enviado a este juízo nem pelo próprio sentenciado nem pelo TJMT, 

de modo que a absolvição é fato novo conhecido por esta Magistrada 

apenas nesta ocasião.

Destaco ter recebido cópia do citado acórdão apenas depois de entabular 

pedido ao Juízo da Terceira Vara da comarca de Água Boa - MT, onde 

tramitou o processo de execução de pena extraído da presente ação 

penal.

Realizada pesquisa no BNMP, pela Serventia Judicial, a pedido da 

assessoria desta Magistrada, verificou-se ter sido baixado o mandado de 

prisão expedido nos presentes autos, conforme certidão negativa em 

anexo.

Lado outro, o documento de fls. 462 demonstra que o mandado de prisão 

encontra-se em aberto no sistema da Polícia Civil.

Ocorre que, sem ter conhecimento da absolvição do sentenciado em sede 

de revisão criminal, era impossível a este Juízo ter solicitado à Polícia Civil 

a baixa do mandado de prisão em seu sistema informatizado, de modo que 

a aludida falha não pode ser imputada a este Juízo.

Nestes termos, tendo vindo aos autos o acórdão proferido pelo E.TJMT no 

julgamento da ação de revisão criminal n.º 1002891-67.2018.8.11.0000, 

que culminou na absolvição de Onilton Gonçalves de Castro, DETERMINO a 

expedição de ofícios à POLINTER e à Polícia Civil local solicitando a 

devolução do mandado de prisão (fls. 436 e 442/443) e baixa em seus 

sistemas informatizados.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76527 Nr: 327-67.2016.811.0012

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO PEREIRA DE NOVAES, Rg: 

839.090, Filiação: Candido Pereira de Novaes e Ana Adriana dos Santos., 

data de nascimento: 10/12/1953, brasileiro(a), natural de Diorana-GO, 

solteiro(a), aposentado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedentes os pedidos 

formulados na inicial a fim de remover Firmiano Pereira de Novaes do 

encargo de curador de Pedro Pereira de Novaes e nomear Maria Pereira 

de Melo para o desempenho de tal função.Com o trânsito em julgado, 

inscreva-se a presente nomeação junto ao Registro Civil, publicando-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado 

este juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e 

no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil c/c art. 9°, III, do 

Código Civil.Considerando-se que a presente demanda deveria ter sido 

apresentada apenas como pedido incidental junto à ação principal de 

interdição, sob Código 8206, atualmente arquivada pelo cartório deste 

juízo, determino seu desarquivamento, trasladando-se a presente decisão 

para o mencionado feito, certificando-se e arquivando-se com as baixas 

devidas logo em seguida.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao 

Ministério Público.Nada sendo requerido, arquivem-se, com as 

formalidades de estilo, certificando-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, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 03 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103450 Nr: 2295-64.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN APARECIDA LUZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO NOBREGA DA SILVA 

- OAB:MT14.736-A

 Intimação da Reeducanda, via Advogado, para manifestar-se no prazo de 

03 (três) dias, referente ao Despacho de Ref. 51, cujo teor segue abaixo:

 "Vistos.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defesa para 

manifestação quanto às fichas de remição de ref. 42/43 e procedimentos 

administrativos disciplinares n.º 17/2017 e 6/2018 (ref. 45 e 49 

respectivamente), no prazo sucessivo de 03 (três) dias.

Após, voltem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se com urgência."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61464 Nr: 2568-53.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

GUARAPUAVA LTDA, ORLANDO GLAZITO DOS SANTOS, CLAUDIO 

EDUARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61574 Nr: 52-26.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL NOVA BRASÍLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34593 Nr: 666-36.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Com relação às demais parcelas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido Banco do Brasil 

S/A, ao pagamento da diferença entre os valores cobrados indevidamente 

das prestações com vencimento posterior a março de 1990, nos contratos 

CRPH’s 88/00206-3 e 88/00207-1 com incidência do percentual de 42,72% 

do IPC para o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), e de 41,28% do BTNF 

ao mês de março de 1990 (Plano Collor).Os valores deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data da cobrança indevida e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação (22/04/2010 - fl. 

48).Considerando-se que a parte autora decaiu em parte mínima dos 

pedidos, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da condenação, nos moldes dos artigos 85 e seguintes do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, pagas as custas processuais remanescentes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Nova 

Xavantina/MT,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65001 Nr: 453-88.2014.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE APARECIDA PAZETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCÓN - OAB:37.007

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados nos 

presentes embargos e, por consequência, condeno a parte embargante 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

consoante artigo 85 e seguintes do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito, traslade-se a presente decisão para os autos 

em apenso, certificando-se.Decorrido o prazo legal, pagas as custas 

processuais, arquivem-se os autos com as baixas devidas.Dê-se 

prosseguimento ao processo de execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36946 Nr: 504-07.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DE TOLEDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83609 Nr: 3680-18.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO MARTINS PINTO, ETELVINA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ANDRADE, JAQUELINE 

PENTEADO QUIOZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENO GALDINO LUCAS - 

OAB:23110, MARCIO ANTONIO LUCIANO PIRES PEREIRA - OAB:35951

 Certifico que tendo em vista as petições de referencia n. 58 e 75, 

redesigno o Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 10/10/2018 às 

08h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 
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de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64116 Nr: 2399-62.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Máquinas Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

comparecer na Secretaria da Primeira Vara desta Comarca para retirar o 

Edital de Citação e providenciar a publicação, trazendo aos autos o 

comprovante original de publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54377 Nr: 480-72.2014.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito Rural do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo João Peserico, Eduardo Peserico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a exequente informou que irá acompanhar o Sr. Oficial 

de Justiça na diligência, defiro o pedido formulado à fl.55/55-v.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54152 Nr: 282-35.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Cesar - ME, Antonio Pereira 

Cesar, Jucimara Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o decurso do prazo do edital de fl.96.

Caso decorrido o prazo e não tendo o réu manifestado nos autos, desde 

já nomeio a Defensoria Pública para atuar em defesa do executado, com 

consequente vista dos autos para manifestação.

Após, abra-se vista a parte exequente para manifestação em 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65485 Nr: 2907-08.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ghirghi, Jairo Dias Pereira, Jaivo Dias 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos observo que o “AR” de fl.38-v foi recebido por 

pessoa diversa da qual era objeto da citação.

Assim, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do “AR” de fl.38-v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62807 Nr: 1796-86.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Francisco da Silva - ME, Juracy 

Francisco da Silva, Maria Rubia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17555-A/MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro por ora, o pedido da parte exequente (fl.64), tendo em vista que já 

foi realizada pesquisa via Sistema Bacenjud fls.48/50 e Renajud fls.56/58.

Intime-se o exequente para manifestar acerca dos veículos encontrados 

na pesquisa Renajud.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29884 Nr: 325-74.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindineide Belem de Freitas, Ermes Gomes 

Bezerra, Keile Nagano Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133MT, FABIULA 

MULLER KOENIG - OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli 

- OAB:17980-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de bloqueio de valores de fls.141/142, uma vez que não 

estão esgotados os meio para satisfação voluntária da obrigação.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento voluntário da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61530 Nr: 1207-94.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Itelvina de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16.555A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro os pedidos de fls.56/57, uma vez que compete à parte autora 

adotar as providências e buscar bens em nome do executado passiveis 

de penhora.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76888 Nr: 719-71.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Juan Flaviano Vieira e CIA LTDA - ME, 

Djalma Flaviano Vieira, Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY PIOVEZAN 

RODRIGUES DE MOURA - OAB:24327/O MT, Sérvio Tulio de Barcelos 

- OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 07/2016 GAB da primeira vara desta 

comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto dos executados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 6489 Nr: 302-80.2001.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dutra Vilarinho, Nair Salviano Vilarinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Isaira de Bortoli Keller, Elfredo 

Keller, Arnoldo Leal de Figueiredo, Virginia de Bortoli Keller Solano, Rogério 

de Bortolli Keller, Eusébio Solano Vega, Manoel Conceição Amorim, 

Ludovico Antônio Merighi, Adriana Maria Menegazzo de Barros Michelotto, 

Guaporé Indústria e Comércio de Carnes Ltda, Renata Lisa de Figueiredo, 

Paulo Alberto Michelotto, Slotter Agropecuária Ltda, Martha Hernandes 

Merigui, José Bezerra Leite, Fernando Bittar Trochmann, Luiz Carlos 

Margilardo, Ana Maria Monsoletto trochmann, Jorge Abraão, Amélia de 

Bortoli Keller, Elisa de Bortoli Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELAINE M ZUCOLOTTO 

KELLER - OAB:OAB/RS 57.243, Lucélia Bortoli Verdeiro - OAB:13.057, 

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - OAB:, Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905-A, Rogério de Bortoli Keller - OAB:29238, Sérgio Tadeu 

Machado - OAB:32.048, Virginia de Bortoli Keller - OAB:53940

 Vistos.

Cumprido o despacho nos autos em apenso, retornem os autos conclusos 

para análise do pedido de bloqueio.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81953 Nr: 3288-45.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT, Thelma Aparecida Garcia Guimarães 

- OAB:3402-B/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado às fls. 208/212, o que faço com fulcro assente no artigo 312 do 

Código de Processo Penal.Int.Solicite-se a devolução da carta precatória 

de fl. 189 devidamente cumprida, com urgência, por se tratar de feito que 

e n v o l v e  r é u  p r e s o . D ê - s e  c i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 03 de agosto de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86426 Nr: 609-38.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iago Ferreira Gonçalves, Delcione Maciel do 

Nascimento, Mauricio Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra:a) indefiro os 

pedidos de fls. 273/274 formulado pela defesa do réu Iago Ferreira 

Gonçalves, qualificado nos autos;b) Indefiro os pedidos de liberdade 

provisória/revogação da prisão preventiva formulado em audiência às fls. 

277/278 pelos réus Iago Ferreira Gonçalves e Delcione Maciel do 

Nascimento, qualificados nos autos, o que faço com fulcro assente no 

artigo 312 do Código de Processo Penal.Int.Dê-se ciência ao Ministério 

P ú b l i c o . A g u a r d e - s e  o  r e t o r n o  d a  c a r t a 

precatória.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 03 de setembro de 2018.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 91166 Nr: 3068-13.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlon Duque de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de 

fls. 50/60, nos termos da fundamentação supra.Apense o presente feito a 

eventual ação penal/inquérito policial.Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública 

local a fim de obter informação acerca do quadro clínico do indiciado 

Ederson Pereira de Souza.Intimem-se.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 29 de agosto de 2018. Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66978 Nr: 1024-89.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dutra Vilarinho, Nair Salviano Vilarinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludovico Antônio Merighi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905-A

 Vistos.

Traslade-se cópia de sentença de fls. 89 para os autos de execução e 

após desapense-se e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56067 Nr: 1790-16.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Francisco Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Rondonópolis-MT, trazendo 

aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78915 Nr: 1718-24.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J FLAVIANO VIEIRA – ME, Kelly Mendonça 

Dias, Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Dela Justina - 

OAB:24853/O, FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA - 
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OAB:24327/O MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 25/10/2018 às 13h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89454 Nr: 2250-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moto Campo de Primavera Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal Assinantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmeire Santos Monteiro 

Benites - OAB:15.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória PARA 

CITAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 

O DIA 19/10/2018 às 14h30min, a ser expedida para Comarca de São 

Paulo/SP, trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, 

conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89454 Nr: 2250-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moto Campo de Primavera Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal Assinantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmeire Santos Monteiro 

Benites - OAB:15.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 19/10/2018 às 14h30min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63987 Nr: 2337-22.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pelinson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Da analise dos autos observo a ocorrência do fenômeno da prescrição 

prevista no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, uma vez que o prazo 

fatal ocorrerá a menos de 01 mês e meio, já que a denuncia foi recebida 

em 19 de outubro de 2015, não havendo tempo hábil a prolação da 

sentença, uma vez que nenhuma testemunha foi ouvida.

 Ante o exposto, declara extinta a punibilidade do réu nos termos do artigo 

107, inciso IV, do Código Penal.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57567 Nr: 2810-42.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nataniel Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:40.676/GO

 Vistos.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32697 Nr: 937-75.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandre Bonfate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Costa Nicolino - 

OAB:

 Vistos.

Ante a cota de fl. 282, designo a audiência para o dia 23/10/2018, às 

17:30 horas com a finalidade de inquirir a testemunha Maria Marcia da 

Silva.

Intime-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61509 Nr: 1200-05.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, Adir Freo, 

Lucinete Maria da Silva Freo, Evandro Leite Balduino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT, Luiz Augusto Farsula - OAB:18710-B/MT, Marcelo 

Angelo de Macedo - OAB:6.811-B/MT, NELSON BARDUCO JUNIOR - 

OAB:24167-A/MT, Trajano Camargo dos Santos - OAB:9171/B/MT, 

VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - OAB:18308/O, Yanomani Cardoso Rosa 

- OAB:16774-MT

 Vistos.

Considerando que os acusados foram devidamente citados, apresentaram 

resposta à acusação (fls. 225, 227, 241/244 e 248/251), verifico que não 

é o caso de se determinar a suspensão do processo nos termos do art. 

366 do CPP. Verifico ainda, que não restaram evidenciadas as hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do CPP, motivo pelo qual 

afasto a preliminar aventada pela defesa do acusado Evandro Leite 

Balduino de nulidade processual em razão da ausência de exame de 

corpo de delito.

 Designo audiência de instrução e julgamento – nos termos do artigo 400, 

do Código de Processo Penal – para o dia 23/10/2018, às 14h30min.

Intimem-se e/ou requisitem-se a vítima, o acusado e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 Por fim, tendo em vista que o procurador do acusado Evandro Leite 

Balduino renunciou ao seu mandato, nomeio o Defensor Público, Dr. 

Cristiano Bruno, para atuar na defesa do acusado.

Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68390 Nr: 1005-83.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Primavera Máquinas e Implementos Agrícolas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Agnes - OAB:17.378/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welton Esteves - 

OAB:11924/MT

 Processo n. 1005-83.2016.811.0044 - Código 68390.

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto às fls. 179/180, pela parte 

exequente, em face da sentença de fl. 178, sob o fundamento de que a 

referida decisão é omissa vez que não determinou a expedição de alvará 

para liberação de valores, bem como o mandado de entrega da plantadeira 

objeto do arresto.

É o breve relatório.

 Decido.

Os embargos de declaração foram opostos sob o argumento de omissão 

na sentença de fls. 178.

Analisando os autos, observo que a decisão de fls. 178 extinguiu o feito 

em decorrência do pagamento conforme noticiado às fls. 175/176, motivo 

pelo qual não foi determinado a expedição de alvará judicial, por entender 

que já tivesse ocorrido pelas próprias partes.

No entanto, em análise mais detida do termo de acordo de fls. 170/173 as 

partes postulam a homologação do referido acordo, bem como expedição 

de Alvará bloqueado nestes autos.

Ante o exposto, conheço dos embargos, e acolho para a fim de homologar 

o referido acordo, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil, para que surta seus regulares efeitos.

Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará judicial e mandado de 

entrega, conforme acordo de fls. 170/173.

Após, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 05 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31935 Nr: 20855-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Potensal Nutrição e Saúde Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário José Gollin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Barros Villas Boas 

- OAB:191418/SP, Irio Sobral de Oliveira - OAB:112215/SP, Luiz Mari - 

OAB:124600/SP, Rogério Pinheiro Crepaldi - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifstar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86281 Nr: 571-26.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neivo Spigosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva Rodrigues dos Santos, Espolio 

de Arnaldo Rodrigues dos Santos, Tiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Janice Terezinha Andrade da Silva - 

OAB:18192-A/MT, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:18192/A, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88998 Nr: 2024-56.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurcilete Marques Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo - Telefônica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87847 Nr: 1385-38.2018.811.0044

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sivaldo Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Marques Barbosa, Paulo Artur Terra 

de Moura filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DENEGO A 

SEGURANÇA em definitivo e JULGO EXTINTO o processo com resolução 

do mérito, o que faço nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Isento de custas.Sem honorários, a teor do disposto no artigo 25 da 

Lei nº 12.016/2009.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se com baixas e comunicações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89202 Nr: 2129-33.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83230 Nr: 3879-07.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multi Marcas e Acessórios, Deides Mendonça Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Calçados Kerolyn Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88421 Nr: 1713-65.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darlene Antonia Faria Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88428 Nr: 1720-57.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giseli Chiodi Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88423 Nr: 1715-35.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diozimeire Apercida Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80607 Nr: 2527-14.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Gomes Munhoz, Edegard Munhoz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Luiz de Rezende, Maria Helena 

Rezende, Isaquel Poletto, Banco de Lage Landen Brasil S/A, Alfredo 

Thomé, Sandra de Liege Barreto Poletto, O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Cristiano Brusarrosco - 

OAB:330.414/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, bem como se manifestar acerca da 

devolução de carta precatória, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88850 Nr: 1943-10.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene de Souza Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88430 Nr: 1722-27.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jusselina Sampaio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88437 Nr: 1729-19.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rejane de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88425 Nr: 1717-05.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diozeni Maria Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88432 Nr: 1724-94.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Francisca de Aguiar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 
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dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88417 Nr: 1709-28.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elma Célia de Souza Cândido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 1816-19.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Viana dos Santos, Iracema Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mares - Mapfre Riscos Especiais Seguradora 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16.120/MT

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por MAPFRE 

AFFINITY SEGURADORA S.A., aduzindo, em síntese, a existência de 

omissão da sentença, com relação a penhora realizada em 11/06/2015, no 

valor de R$ 9.505,39 (nove mil quinhentos e cinco reais e trinta e nove 

centavos).

Contrarrazões aos embargos apresentadas por José Viana Santos e 

outros, às fls. 135/137.

É o breve relato. Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que não assiste razão o embargante, vez 

que não existe omissão na sentença objurgada.

 Primeiramente, no que concerne a omissão arguida pelo recorrente, 

verifico que o constou na sentença, que “não há que falar em nulidade 

dos atos processuais posteriores a sentença dos embargos, uma vez que 

a impugnante/executada fora devidamente intimada da decisão, 

quedando-se inerte quanto a interposição de recursos, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido”.

Dessa maneira, extrai-se que o douto Magistrado se manifestou a respeito 

de todos os atos posteriores a prolação da sentença dos embargos, 

inclusive a referida penhora, não havendo, portanto, omissão na 

sentença.

Ademais, o fato de se readequar a execução, não é passível de 

desconstituição da penhora, uma vez que, caso o valor seja menor ao 

final, é possível a desconstituição da diferença, não havendo, portanto, 

prejuízo experimentado.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e NEGO-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31391 Nr: 1825-78.2011.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCB - Brasil - China Construction Bank (Brasil) Banco 

Múltiplo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtume União Ltda, Gildo Motta da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Karine Trage 

Belizário - OAB:9106-OAB MT, Elson Duques dos Santos - 

OAB:14.234/MT, Gustavo Araujo da Costa - OAB:15134/MT, José 

Renato de França - OAB:16096, Julierme Romero - OAB:6240/MT, 

Renato Cesar Vianna Gomes - OAB:2713-A/MT, Valéria Castilho 

Munhoz Vivan - OAB:5.956 MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 537/540.

Certifiquem-se o decurso do prazo do laudo pericial, ultrapassado o prazo 

estabelecido na decisão de fl.522, intime-se o perito, para juntar aos autos 

o laudo urgentemente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32273 Nr: 515-03.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemes Maria Bevilacqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Luiz Stefani, Tatiane Pires Tasca 

Stefani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Ribeiro Rodrigues de 

Mello - OAB:8798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

ciêcnia acerca do ofício retro, informando que a carta precatória expedida 

nos autos ainda aguarda cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77297 Nr: 937-02.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Spesia, Flaviano Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Cuiabá/MT, trazendo aos autos 

o comprovante original de pagamento, conforme artigo 388, parágrafo 

único e 389 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50072 Nr: 1581-18.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S Macauba - ME, Edilson Silva Macaúba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifstar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29388 Nr: 2387-24.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi, Sergio Dezordi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paiol Agropecuária Ltda, Dário José Gollin, 

Irene Teresa Gollin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifstar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62328 Nr: 1600-19.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldir Freitas Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para que no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao pagamento das 

diligências do Sr. Oficial de Justiça, conforme ofício de fl. 55-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87246 Nr: 1074-47.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melissa Cristina Carvalho Bisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Takenori Tamashiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifstar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61802 Nr: 1362-97.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A Meert Peças e Acessórios - ME, Vancleir 

Aparecida Meert Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifstar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63922 Nr: 2300-92.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. E. Stepanov - ME, Dener Eduardo Stepanov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifstar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74192 Nr: 3244-60.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maricelda Sapiecynski Vender - ME, Maricelda 

Sapiecynski Vender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifstar acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75919 Nr: 306-58.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Wesley Lima Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

(Art. 392, § 1o CPP)

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 306-58.2017.811.0044

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministério Público Estadual

PARTE REQUERIDA: João Wesley Lima Oliveira

INTIMANDO(A, S): Denunciado(a): João Wesley Lima Oliveira, Cpf: 

01373184132, Rg: 2512484-6 SSP MT Filiação: Francisco Canuto de 

Oliveira Filho e Aldenora Lima Ribeiro, data de nascimento: 06/02/1987, 

brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), tratorista/operador de 

máquinas, Endereço: Rua B4, Nº 08, Bairro: Vila Nova, Cidade: 

Paranatinga-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/02/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na 

denúncia para CONDENAR o acusado João Wesley Lima Oliveira pela 

prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, I, c/c 14, II, ambos do Código 

Penal. Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à 

dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do CP, verifico que a culpabilidade, os motivos e as 

circunstâncias são normais à espécie, não comportando valoração 

negativa. Não há elementos técnicos nos autos capazes de avaliar a 

personalidade e a conduta social do acusado. Por outro lado, em relação 

às consequências, embora a res furtiva tenha sido apreendida e entregue 

à vítima, a conduta resultou em dano à porta do estabelecimento. O 

acusado é multi-reincidente, possuindo várias condenações com trânsito 

em julgado, conforme se vê na certidão de fls. 55-58, razão pela qual 

valoro negativamente os antecedentes com base, dentre outras, na 

condenação proferida nos autos 2269-48.2010.811.0044 da 2ª Vara de 

Paranatinga, que transitou em julgado em 28/02/2012 (fl. 55-vº). Por fim, a 

vítima em nada contribui para a prática do delito. Diante disso, fixo a 

pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa. 

Na segunda fase verifico a existência da circunstância atenuante da 

confissão. Contudo, diante do disposto no art. 67 do Código Penal, em 

razão do concurso existente, e por ser preponderante, aplico somente a 

agravante da reincidência, uma vez que o acusado cometeu novo crime 

depois de transitada em julgado a sentença que o condenou por crime 
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anterior (Autos 776–36.2010.811.0044 - 2ª Vara desta Comarca – fl. 

55-vº), elevando-se a pena em 1/6 (um sexto), passando-a ao patamar de 

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 28 (vinte e oito) 

dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena reduzo-a em 1/2 

(metade), em aplicação do art. 14, II, do CP (tentativa), tendo em vista que 

a conduta criminosa (iter criminis) chegou próxima da consumação, 

passando a reprimenda ao patamar de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses 

de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Deixo de aplicar a causa de 

diminuição prevista no § 2º do art. 155 do CP (furto privilegiado) ante a 

ausência dos requisitos. Primeiro, pelo fato do acusado não ser primário, 

conforme já visto acima. Segundo, porque a coisa furtada não era de 

pequeno valor, pois segundo o depoimento da vítima as mercadorias 

objeto da tentativa de subtração estavam avaliadas em aproximadamente 

R$ 800,00 (oitocentos reais), isto é, quase um salário mínimo, valor este 

equivalente ao salário recebido pela grande maioria da população 

brasileira por um mês de trabalho. Assim, fica a pena definitivamente 

fixada em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) 

dias-multa. Diante da ausência de informações sobre as condições 

econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Fixo o 

REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, com base no 

art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e § 2º do art. 387 do CPP. Deixo de 

substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão 

da reincidência do acusado, bem como deixo de suspender a execução 

da pena (SURSIS) em razão da pena aplicada ser superior a 2 (dois) anos 

(Art. 44, II, e 77, caput, do CP). Diante da prova dos prejuízos sofridos pela 

vítima, fixo como valor mínimo para a reparação dos danos causados pela 

infração a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do inciso IV 

do art. 387 do CPP. Concedo ao acusado o direito de recorrer em 

liberdade, uma vez que foi condenado ao regime inicial semiaberto, ficando 

revogada a prisão preventiva anteriormente decretada. Expeça-se Alvará 

de Soltura, colocando o acusado em liberdade, salvo se estiver preso por 

outro motivo. Certificado o trânsito em julgado: 1) Lance-se o nome do 

acusado no rol dos culpados; 2) Comunique-se o Tribunal Regional 

Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federa, bem 

como os Institutos de Identificação; 3) Expeça-se Guia de Execução. 4) 

Arquivem-se. Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas 

processuais, por ser hipossuficiente, na forma da lei. Eu, Mairlon de 

Queiroz Rosa, Analista Judiciário, digitei.

 Paranatinga - MT, 5 de setembro de 2018.

Aline Bottezel da Rosa

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82880 Nr: 3724-04.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorair André Dognani, Monica Tonon Martins Dognani, 

Marcelo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastião Nogueira Filho, Claudemir 

Carlos Nogueira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocildo Andrade de Medeiros - 

OAB:6.684-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58138 Nr: 3164-67.2014.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Augusto Arruda Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico West Arizona Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enéas Paes de Arruda - 

OAB:2273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca da avaliação do imóvel acostada às fls. 89.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volva-me os autos 

conclusos para apreciação da petição acostada às fls. 64/65.

Preste informações ao juízo deprecante.

Cumpra-se.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000494-63.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARRUDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EVERALDO BRAZ PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1000494-63.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

954,00; Tipo: Cível; Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/[ANULAÇÃO, 

DIREITO DE IMAGEM]; Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EVERALDO BRAZ PINTO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) Nome: EVERALDO BRAZ PINTO Endereço: PONTO 

COMERCIAL, S/N, DISTRITO DE UNIÃO DO NORTE, AVENIDA PRINCIPAL, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ADVOGADO.: Dr. FABIO 

ARRUDA DOS SANTOS CPF.: 005.716.711-79 OAB/MT.: 23482/O 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, para que efetue o 

pagamento das custas processuais, sobre o valor da causa, no prazo de 

15 [quinze] dias, sob pena de indeferimento da inicial. Peixoto de 

Azevedo/MT, 5 de setembro de 2018. Atenciosamente, IRENE APARECIDA 

FERMINO gESTORA jUDICIAL SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35752028

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 37004 Nr: 258-46.2009.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO BIANCHI FILHO, GILBERTO 

CAVALHEIRO RODRIGUES, VALDIRENE APARECIDA FAGUNDES, 

JOSIMAR COELHO DA SILVA, CEZAR LUIZ CAOVILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14621, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, Jayme Fernando 

Fazzani - OAB:128.802 SP

 Intime-se o advogado IRINEU PAIANO FILHO constituído nos autos para 

que, no prazo legal, apresente alegações finais em favor de GILBERTO 

CAVALHEIRO RODRIGUES, HERMENEGILDO BIANCHI FILHO e JOSIMAR 

COELHO.Oferecida a peça defensiva, volte-me o feito concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64659 Nr: 1861-18.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: GILDETE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por GILDETE ALVES 

FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 123.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73256 Nr: 1803-44.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO NUNES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dr. Marcus Augusto 

Giraldi Macedo, para manifestar-se sobre o cálculo penal, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65605 Nr: 2880-59.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por RAQUEL LUIZA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.No 

decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido, conforme certidão de fl. 173.É o relatório. Decido.Como 

se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a execução 

quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28666 Nr: 400-21.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por RAIMUNDA 

RODRIGUES FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido, conforme certidão de fl. 157.

É o relatório. Decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 924”. Extingue-se a execução quando:

“II – a obrigação for satisfeita;”

Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 34351 Nr: 675-33.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVONE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do relatório de fls. 129/130, acolho a manifestação do INSS quanto 

a fixação da RMI do benefício no valor de 1 (um) salário 

mínimo.DISPOSITIVO:Desta feita, ante as irregularidades constatadas no 

cálculo exequendo, ACOLHO os embargos à execução manejados pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS reconhecendo que há excesso 

na execução eis que os cálculos apresentados pela parte autora não 

estão em consonância com os termos dispostos nesta decisão e, para 

tanto, homologo o cálculo de fls. 129 eis que já incluídos os honorários 

advocatícios.Preclusa esta decisão, expeça-se o competente Requisitório 

de Pequeno Valor - RPV-, nos termos da Resolução nº. 168, de 

05/12/2011, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Anoto que no RPV 

deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da última 

atualização do crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a 

parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69624 Nr: 3747-18.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ VIANA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: JUAREZ VIANA 

BASTOS;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do 

benefício: 25/09/2014 (fl. 36);4.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), ou 

seja, sobre as prestações em atraso até a data da prolação da sentença 

no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de 

provimento de eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do 

STJ.Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se 

ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder mil salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de Processo 

Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80230 Nr: 2606-90.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ROZENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, não logrou êxito a autora de demonstrar os requisitos do 

efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não fazendo 

jus ao beneficio pleiteado.DispositivoAnte o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, 

§ 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87641 Nr: 4055-49.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FERNANDA ALIBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85571 Nr: 2584-95.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 )Desta feita, não logrou êxito a autora de demonstrar os requisitos do 

efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não fazendo 

jus ao beneficio pleiteado.DispositivoAnte o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72625 Nr: 1400-75.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BARBARA MARTINS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 71/73;2. Indefiro 

o pedido de fls. 82/88, com fulcro no artigo 60 da Lei n. 8.213/91, devendo 

a parte autora pleitear novo pedido em autos próprios.Isto porque, a 

pericia médica de fls. 65, datada de 08/06/2016 é categórica em citar que 

a lesão sofrida pela parte autora é “temporária e parcial”.Além disso, no 

pedido de fls. 82/90 veio acompanhado de um atestado médico de 

19/06/2015, o que demonstra a realidade fática anterior.3. Intimem-se as 

partes para requererem o que entender de direito no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82644 Nr: 629-29.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DA SILVA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:a) 

declarar a inexistência da relação jurídica estabelecida entre as partes 

oriundo dos contratos n.º 0207567370 e 0251975533 nos valores de R$ 

64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e 68,98 

(sessenta e oito reais e noventa e oito centavos). Consequentemente, 

determino a exclusão dos dados da parte autora do cadastro de 

inadimplentes;b) condenar a parte requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, no 

pagamento de indenização pelos danos morais causados a autora no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 10/09/2016 (fl. 

18).Condeno, ainda, a parte requerida no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da 

condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Na hipótese, considero justa e, além disso, proporcional em razão da 

gravidade do dano, a natureza e a situação econômica da ofensora e da 

ofendida que declara ser estudante, bem como as circunstâncias em que 

os fatos se desenvolveram, o valor da indenização arbitrado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da 

presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquivando-se com baixa 

dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26542 Nr: 1321-14.2006.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ COELHO VARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por MARIA DA PAZ 

COELHO PAVÃO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 153.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 85429 Nr: 2472-29.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67813 Nr: 1541-31.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82073 Nr: 226-60.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 

5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 

e do artigo 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74027 Nr: 2291-96.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1ª) 

manteve a improcedência, diante da ausência de documentos e da 

insuficiência da prova testemunhal (fl.101), ARQUIVEM-SE OS 

AUTOS.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81074 Nr: 3132-57.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 1. Oficie-se o BANCO DO BRASIL S/A, para que traga aos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a microfilmagem do saque realizado na conta n. 

31027172-X, agência 3308-1, via ordem de pagamento, no valor de R$ 

696,97 (seiscentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), 

referente a crédito do Banco BMG;2. Oficie-se o BANCO BRADESCO S/A, 

para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a microfilmagem 

do saque realizado na conta n. 259-3, agência 2637, via ordem de 

pagamento, no valor de R$ 1.026,91 (hum mil e vinte e seis reais e noventa 

e um centavos), referente a crédito do Banco BMG;3. Oficie-se a Agência 

do INSS de Peixoto de Azevedo/MT, para que traga aos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, relação de todos os empréstimos consignados em 

nome da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78821 Nr: 1755-51.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade (fl. 61), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.Desta forma, havendo 

contrarrazões (fl. 63/v), remetam-se com as nossas homenagens de 

estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39448 Nr: 55-50.2010.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por GILDETE ALVES 

FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 123.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75902 Nr: 3534-75.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE CAXIADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: SEBASTIÃO PEDRO DA 

SILVA;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do 

benefício: 08/12/2014 (fl. 26);4.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81374 Nr: 3312-73.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77096 Nr: 727-48.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FARIAS DA SILVA AGUILHARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, não logrou êxito a autora de demonstrar os requisitos do 

efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não fazendo 

jus ao beneficio pleiteado.Ante o exposto, julgo improcedente o pedido 

inicial e extingo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88991 Nr: 682-73.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE JANE SOUZA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24.289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77992 Nr: 1268-81.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MOURA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSO ON LINE - UOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:20.347-A

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de:a) Declarar a inexistência da relação jurídica estabelecida entre as 

partes oriundo dos descontos em sua conta corrente (fls. 16/20);b) 

Determinar a devolução, em dobro, do valor comprovadamente 

descontado, nos termos do artigo 42, § único do CDC, cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da data de cada 

desconto do Universo On Line - UOL (fls. 16/20), nos termos da Sumula 43 

do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano material incide desde a data do evento danosos), e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada evento danoso (fls. 

16/20).Deixo de condenar em danos morais, nos termos da 

fundamentação acima. Considerando a sucumbência recíproca, Condeno, 

ainda, a parte requerida no pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, no valor de 50% da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquivando-se com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86416 Nr: 3235-30.2017.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILEYDE TOMINAGA CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO LOZZI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B

 FINALIDADE: Intimação do Embargado para se manifestar quanto aos 

embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29565 Nr: 1145-98.2007.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSELI MISSASSI HELLER, EDMAR KOLLER 

HELLER, DIONÍSIO DA CUNHA BARBOSA, AUTO POSTO IMPERATRIZ 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO 

ALVES(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GONÇALVES 

MARTINS FILHO - OAB:31644 SP 12304, EVANILDO AGUIRRE - 

OAB:2570, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 1. Na forma do artigo 523 do CPC, intimem-se os executados para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento e, também, de honorários de advogado de dez por 

cento.Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas 

informatizados à disposição do juí¬zo, devendo comprovar o prévio 

recolhimento das taxas previstas no art.2º, inciso XI, da Lei Estadual 

14.838/12, calculadas por cada diligência a ser efetuada.Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente 

poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.Após, conclusos para 

analise de penhora online.2. Remetam-se os autos ao Ministério Público 

para manifestação quanto a petição de fls. 1592/1601.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 34529 Nr: 805-23.2008.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIMAR DE OLIVEIRA TELES, ATDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estabelece o art. 112 da Lei 8.213/1991 que os valores não recebidos em 

vida pelo de cujus devem ser pagos aos seus dependentes habilitados à 

pensão por morte ou, não os havendo, aos seus sucessores, na forma da 

lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Apesar de o 

direito da aposentadoria não se transmitir aos herdeiros, persiste, 

entretanto, o interesse quanto aos créditos pretéritos (TRF da 1ª Região – 

AC 0010630-57.2007.4.01.9199/MG, Rel. Juíza Federal Rogéria Maria 

Castro Debelli (Conv.), Segunda Turma, e-DJF1 p. 465 de 

19/11/2010).Dessa forma, como a parte autora fazia jus ao benefício de 

amparo assistencial ao deficiente, no valor de um salário mínimo, os 

herdeiros habilitados (fls. 160/165) têm direito ao pagamento dos créditos 

pretéritos, retroativos.

Diante da habilitação de fls. 284/308, vistas ao INSS para se manifestar 

quanto o cumprimento de sentença de fls. 141/151, no prazo legal.Por fim, 

quanto a alegação de fl. 167/v, informo que os valores referentes ao 13º 

salário estão zerados na planilha do exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68530 Nr: 2134-60.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por VENINA PEREIRA 

BORGES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 130.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28674 Nr: 412-35.2007.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINA QUINTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b, PATRICIA MARTENS - OAB:18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por VITALINA QUINTINO 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 219.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40851 Nr: 1467-16.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCG, VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON GONÇALVES DE SOUZA 

JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85516 Nr: 2538-09.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, não logrou êxito a autora de demonstrar os requisitos do 

efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não fazendo 

jus ao beneficio pleiteado.DispositivoAnte o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86326 Nr: 3170-35.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU MARCONDES DE ANDRADE, DILMA BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇAO DE SAUDE COMUNITARIA DE 

SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

SARTORI - OAB:15884

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74422 Nr: 2558-68.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CARDOSO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79913 Nr: 2423-22.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FRANCISCO SUBRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:/MT 19904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade (fl. 56), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.Desta forma, havendo 

contrarrazões (fl. 58/v), remetam-se com as nossas homenagens de 

estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 35233 Nr: 1540-56.2008.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para se manifestar, quando ao conteúdo de fl. 

169/v, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76410 Nr: 228-64.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO PEREIRA DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifico que existe erro material na sentença de fl. 

97/v correspondente a porcentagem no item 4. Desta forma, chamo o feito 

a ordem para fazer consta: “1. Renda mensal inicial: 100% do 

salário-de-benefício”.Permanecendo inalterados os demais termos da 

sentença de fls. 96/98.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37657 Nr: 868-14.2009.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TANIA GOUVEIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

determinar que o INSS conceda a pensão por morte em benefício do (a) 

autor (a), ANTÔNIO GOUVEIA VIEIRA, FRANCISCO GOUVEIA VIEIRA e 

MARIA TÂNIA GOUVEIA DOS SANTOS, decorrente do óbito de 

LOURENÇO MORAIS VIEIRA, nos seguintes termos:a)O NOME DO (A) 

SEGURADO (A): LOURENÇO MORAIS VIEIRA;b)NOME DO (A) 

BENEFICIÁRIO (A): ANTÔNIO GOUVEIA VIEIRA, FRANCISCO GOUVEIA 

VIEIRA e MARIA TÂNIA GOUVEIA DOS SANTOS (na proporção de 50% 

aos filhos menores e 50% à cônjuge);c)O BENEFÍCIO CONCEDIDO: 

PENSÃO POR MORTE, INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 13º 

SALÁRIO;d)A RENDA MENSAL INICIAL: 100% (cem por cento) do salário 

de benefício;e)A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: A PARTIR DA 

DATA DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

(06/01/2017, fl. 125).Extingo o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73154 Nr: 1744-56.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDINA PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente o médico perito nomeado (fl. 72), para que traga 

aos autos, no prazo de 15 dias, o laudo pericial quando a perícia 

agendada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28993 Nr: 689-51.2007.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO DE MARIA DE CARVALHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por CONCEIÇÃO DE 

MARIA DE CARVALHO PEREIRA em face do INSS.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido, conforme alvará de fl. 164.

É o relatório. Decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42528 Nr: 704-78.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSETE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 

TOCANTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERION SCHLENGER DE PAIVA 

MAIA - OAB:5075/TO, FABRICYO TEIXEIRA NOLETO - OAB:2937/TO

 Considerando a tempestividade (fl. 512), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.Desta forma, sem contrarrazões 

(fl. 516/54), remetam-se com as nossas homenagens de estilo, os autos 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68235 Nr: 1880-87.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JSDM, AMSDM, MTSDM, DFSDM, SPSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - 

OAB:24.608, RENATA LAUDELINA DE PAULA - OAB:11839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP/209.551
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 Intime-se a parte requerida para se manifestar quanto a petição de fls. 

126/127, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39138 Nr: 2317-07.2009.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDCL, EDVDA, JKDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69814 Nr: 3200-75.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DispositivoAnte o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome da Segurada: MARIA JOSÉ DA SILVA 

PEREIR2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇ3.Data do início do 

benefício: 28/05/2014 (fl. 214.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficiSobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou 

os efeitos da Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder mil salários mínimos, na forma do art. 496 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64736 Nr: 1953-93.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FLORENCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento da 

aposentadoria por idade ao Requerente ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA, 

equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data indeferimento 

do requerimento administrativo (26/07/2013).Quanto a determinação do 

TRF para postulação do requerimento administrativo, restou infrutífera 

diante de fl. 162, considerando que o autor já possui beneficio implantado. 

Assim, restou atendido o pedido do TRF. Extingo o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90625 Nr: 1701-17.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

RUDIMAR VERARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIAGO LUIZ CAPELLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 FINALIDADE: intimar a advogada de defesa para no prazo de 05 (cinco) 

dias apresentar memoriais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80175 Nr: 2579-10.2016.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIANE SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 44/45, tendo em vista que o requerimento de 

conversão de busca e apreensão em execução se ampara na existência 

do título executivo extrajudicial com fulcro nos arts. 5º do Decreto Lei 

911/69; c/c 784, inciso II, do CPC.Em caso de sucumbência, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução.Cite-se a 

parte executada para efetuar o pagamento no prazo de 03 dias (art. 652, 

do CPC), hipótese em que os honorários de sucumbência serão reduzidos 

pela metade (art. 827, § 1º, do CPC).Consigne-se que a parte executada 

poderá embargar até o 15º dia após a juntada aos autos do mandado 

citatório (arts. 914 e 915, do CPC).Transcorrido o prazo sem pagamento e 

independentemente de eventuais embargos, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação.Havendo impugnação quanto a avaliação 

no prazo de 05 dias manifestem-se o avaliador judicial e a parte contrária, 

também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para 

decisão.Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, intime-se o credor para informar se tem 

interesse em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, 

por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias.Não havendo 

interesse, designem-se datas para hasta pública, intimando-se as partes. 

Sendo frutífera a arrematação, deposite-se o montante arrecadado na 

conta única deste juízo.Por fim, defiro os benefícios do art. 212, § 2º do 

Código de Processo Civil; bem como concedo o prazo 15 dias para juntada 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências do Sr. Oficial de 

Justiça.Intime-se o requerente desta decisão.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86041 Nr: 2945-15.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA GALDINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, no caso concreto, os elementos colacionados aos autos 

demonstram que a parte autora não comprovou dois dos requisitos 

necessários para a concessão da pensão previdenciária, quais sejam: 

qualidade de segurado do falecido e condição de dependente da parte 

autora. Desta forma, a requerente não faz jus ao benefício previdenciário 

pleiteado.DispositivoAnte o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e 

extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85933 Nr: 2856-89.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, não logrou êxito a autora de demonstrar os requisitos do 

efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não fazendo 

jus ao beneficio pleiteado.DispositivoAnte o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63752 Nr: 818-46.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA SOUSA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, 

se nada requerido, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88722 Nr: 495-65.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEIXEIRA MAUTIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88717 Nr: 491-28.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MATIAS DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER DALTREY GOMES FEIJO - 

OAB:22.270/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88462 Nr: 344-02.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON RODRIGUES HANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86191 Nr: 3070-80.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:SP/327.026

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86181 Nr: 3062-06.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDINO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAWISON JOREU DA SILVA - 

OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85206 Nr: 2327-70.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOARES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84953 Nr: 2155-31.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDASIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70172 Nr: 3454-48.2014.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1ª) 

julgou procedente o recurso de apelação do INSS e, extingui-o o processo 

sem resolução de mérito (fl.72), ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86494 Nr: 3267-35.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LAIRTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66863 Nr: 747-10.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINO OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1ª) 

manteve a improcedência, diante da ausência de documentos 

comprobatórios da atividade rural (fl.104), ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79456 Nr: 2132-22.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO TEIXEIRA DE CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, este Juízo não é competente para processar e julgar a presente 

ação, e por tratar-se de competência absoluta, geradora de nulidade dos 

atos processuais, admissível seu reconhecimento de ofício e em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição. Como é cediço, as normas de competência 

ratione personae são disposições de imperatividade absoluta, razão pela 

qual não podem nem as partes nem o juízo transgredi-las, derrogá-las ou 

afeiçoá-las à sua vontade, visto que subjacentes a elas há uma ordem 

pública que transcende a esfera de interesses das partes em 

conflito.Ante todo o exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste 

Juízo singular para o processamento e julgamento do pedido e, preclusas 

as vias recursais, determino a remessa dos autos para Comarca de 

MATUPÁ / MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70932 Nr: 259-21.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZELINA OLIMPIA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1ª) 

manteve a improcedência, diante da ausência de documentos 

comprobatórios da atividade rural e da insuficiência da prova testemunhal 

(fl.101), ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65194 Nr: 2453-62.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, 

se nada requerido, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64115 Nr: 1255-87.2013.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIBE NASCIMENTO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A, Maurício Coimbra Guilherme 

Ferreira - OAB:MG 91811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 120, tendo em vista que o requerimento de 

conversão de busca e apreensão em execução se ampara na existência 

do título executivo extrajudicial com fulcro nos arts. 5º do Decreto Lei 

911/69; c/c 784, inciso II, do CPC.Em caso de sucumbência, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução.Cite-se a 

parte executada para efetuar o pagamento no prazo de 03 dias (art. 652, 

do CPC), hipótese em que os honorários de sucumbência serão reduzidos 

pela metade (art. 827, § 1º, do CPC).Consigne-se que a parte executada 

poderá embargar até o 15º dia após a juntada aos autos do mandado 

citatório (arts. 914 e 915, do CPC).Transcorrido o prazo sem pagamento e 

independentemente de eventuais embargos, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação.Havendo impugnação quanto a avaliação 

no prazo de 05 dias manifestem-se o avaliador judicial e a parte contrária, 

também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para 

decisão.Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, intime-se o credor para informar se tem 

interesse em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, 

por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias.Não havendo 

interesse, designem-se datas para hasta pública, intimando-se as partes. 

Sendo frutífera a arrematação, deposite-se o montante arrecadado na 

conta única deste juízo.Por fim, defiro os benefícios do art. 212, § 2º do 

Código de Processo Civil; bem como concedo o prazo 15 dias para juntada 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências do Sr. Oficial de 

Justiça.Intime-se o requerente desta decisão.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87639 Nr: 4053-79.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUSA NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66130 Nr: 31-80.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDICIONIDES FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por EDMUNDO DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.No 

decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido, conforme certidão de fl. 105.É o relatório. Decido.Como 

se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a execução 

quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65205 Nr: 2464-91.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA RIBEIRO GALVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade (fl. 190 e 197), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.Intimem-se as partes para 

apresentarem contrarrazões no prazo legal.Após, remetam-se com as 

nossas homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90508 Nr: 1631-97.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO REIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dr. Alexandre Lopes 

Jardim, para manifestar-se sobre o cálculo penal fl. 232, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70374 Nr: 3594-82.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por VENINA PEREIRA 

BORGES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 130.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43232 Nr: 1399-32.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NAIZA SALAZAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por NAIZA SALAZAR 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 179.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66833 Nr: 725-49.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por LUCIENE DOS 

SANTOS PEREIRA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme certidão 

de fl. 165.É o relatório. Decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução 

quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63796 Nr: 873-94.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR APARECIDO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por VITOR APARECIDO 

DA SILVA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme certidão 

de fl. 218.É o relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado 

quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu 

objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução quando:II – a obrigação for 

satisfeita;”Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, 

declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77104 Nr: 731-85.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZENI BARROS DOS SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Tendo em vista a informação de que a requerida, até a presente data, 

não implantou o benefício em favor da autora, determino, novamente, a 

intimação daquela para cumprimento da sentença no tocante à obrigação 

de fazer, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arbitramento de astreint, 

nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil.2. Após, intime-se a 

parte autora, para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64184 Nr: 1331-14.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR RABELO SÃO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por VALDECIR RABELO 

SÃO MIGUEL em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme certidão 

de fl. 316.É o relatório. Decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução 

quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76728 Nr: 466-83.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MONTEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por FRANCISCO 

MONTEIRO LIMA em face do INSS.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido, conforme certidão de fl. 118.

É o relatório. Decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71888 Nr: 911-38.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por JOÃO MARIA 

MARTINI em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada 

efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 150.É o 

relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o 

exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63364 Nr: 398-41.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade (fl. 222), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.Desta forma, havendo 

contrarrazões (fl. 224/233), remetam-se com as nossas homenagens de 

estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77419 Nr: 925-85.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTE APARECIDA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade (fl. 70), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 
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sentença por seus próprios fundamentos.Desta forma, havendo 

contrarrazões (fls. 73/76), remetam-se com as nossas homenagens de 

estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86131 Nr: 3019-69.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA DELVOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, não logrou êxito a autora de demonstrar os requisitos do 

efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não fazendo 

jus ao beneficio pleiteado.DispositivoAnte o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85581 Nr: 2591-87.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDASIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 1. OFICIE-SE o Banco Bradesco S/A, para que traga aos autos no prazo 

de 15 dias o extrato da conta corrente/poupança: 104131-2 agência: 

1646-2 em nome de GILDASIO MARTINS DA SILVA – CPF: 

026.697.101-66, no período de 01/01/2014 a 30/12/2016;

2. OFICIE-SE a Agência do INSS de Peixoto de Azevedo/MT, para que 

traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, relação de todos os 

empréstimos consignados em nome da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77624 Nr: 1038-39.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MEIRELES VIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0, JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:19418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por 

PEDRO MEIRELES VIEIRA em face do INSS.

Apesar de intimadas para dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

permaneceu inerte (fl. 94, 96 e 100).É o sucinto relatório. 

Decido.Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, declaro 

extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do 

CPC.Sem custas e honorários pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86042 Nr: 2946-97.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA GALDINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 10 de outubro de 2018, às 

15h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84950 Nr: 2152-76.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 10 de outubro de 2018, às 

15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84952 Nr: 2154-46.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia de 10 de outubro de 2018, às 

15h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84750 Nr: 2013-27.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GRISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para a data de 10/10/2018, às 15h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78149 Nr: 1359-74.2016.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO LUIZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBERTY GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER DALTREY GOMES 

FEIJO - OAB:22.270/0

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2018, às 

17h00min.Advirto as partes que deverão depositar em cartório o rol de 

testemunhas, ou substituí-las, querendo, caso já exista rol nos autos, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho, no 

prazo de 15 (quinze) dias antes da audiência, para que se possa efetuar 
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as devidas intimações (art. 357, § 4º, do CPC).

Destaco, ainda, que é lícito a cada parte oferecer, no máximo, 10 (dez) 

testemunhas. Quando quaisquer das partes oferecer mais de 03 (três) 

testemunhas para a prova de cada fato, poderão ser dispensadas as 

restantes (art. 357, § 6º, do CPC).Intimem-se as partes e seus 

procuradores e, se arroladas em tempo, as testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 92297 Nr: 2872-09.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora pleiteia os benefícios da justiça gratuita de acordo com a 

Lei nº 1060/50.Como se sabe, em se tratando de garantia constitucional, o 

direito à assistência judiciária deflui da declaração do próprio interessado 

a respeito de sua insuficiência financeira, obstativa do custeio do 

processo.Todavia, o benefício da gratuidade processual não é amplo e 

absoluto, sendo certo que o Juiz há de analisar as circunstâncias do caso 

concreto para verificar a possibilidade das partes de realizarem o 

pagamento das despesas processuais sem prejuízo de sua 

subsistência.No caso em exame, extrai-se dos autos que o Autor 

requereu a justiça gratuita de forma genérica, ou seja, em momento algum 

restou comprovado tal impossibilidade.Assim, não há elementos 

suficientes que demonstrem que o Autor é incapaz de arcar com as 

custas processuais, não havendo justo motivo para deferir o pedido de 

assistência judiciária. No caso em tela, considerando o objeto da causa, e 

o valor requerido no título nos autos, há elementos suficientes a gerar 

convicção de que é capaz de arcar com as custas do processo, sem 

prejuízo pessoal ou de sua família, não estando incluso nas situações 

previstas pela Lei nº 1.060/50.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, pois não há comprovação de que o Autor sofrerá 

prejuízos pessoais e de seus familiares em razão do recolhimento das 

custas.Intime-se o autor para efetuarem o pagamento das custas 

processuais sobre o valor de R$ 22.432,95 (vinte e dois mil quatrocentos 

e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme valor da 

causa, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial.Recolhidas as custas processuais, venham-me os autos para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70558 Nr: 25-39.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA SILVA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, 

se nada requerido, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68193 Nr: 1840-08.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VENANCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64487 Nr: 1675-92.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUISA SOARES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70683 Nr: 108-55.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE DE SOUSA CARVALHO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1ª) 

manteve a improcedência, diante da ausência de documentos 

comprobatórios da atividade rural (fl.84), ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66804 Nr: 697-81.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FREIRE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 135, vez que existe concordância 

por parte do executado, conforme manifestação de fl. 140.

2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – RPV -, nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal. Anoto que no RPV deverá ser informado o montante 

a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim de evitar 

eventuais prejuízos a exequente.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-12.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA SILVA NOBRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))
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CONTINENTAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010108-12.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.850,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA ANTONIA SILVA NOBRE Parte Ré: REQUERIDO: CONTINENTAL , 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Senhor(a): 

REQUERIDO: CONTINENTAL , EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de DE 

ADVOGADOS DA 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 

CUMPRIR A SENTENÇA NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE PENHORA 

ON LINE. PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestor(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 79/2018-CNPar

O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Pontes e Lacerda - Estado de Mato Grosso , no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o requerimento da servidora Leila Divina de Almeida 

Chaves de usufruto de sua licença-prêmio quinquênio de 2010/2015

 RESOLVE:

 CONCEDER à servidora Leila Divina Chaves de Almeida, Auxiliar 

Judiciária, matrícula 8834, o usufruto de 90(noventa) dias de Licença 

premio, referente ao quinquênio de 18/12/2010 a 18/12/2015, nos períodos 

de 10 de Setembro de 2018 a 09 de Outubro de 2018, 01 de Julho de 2019 

a 30 de Julho de 2019 e 01 de Outubro de 2019 a 30 de Outubro de 2019.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos – Divisão de Cadastro de Pessoal da 1 ª Instância do Tribunal de 

Justiça.

 Pontes e Lacerda, 06 de Setembro de 2018

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 175362 Nr: 6976-74.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerente para que apresente os dados pessoais do 

beneficiário – Nº do CPF ou CNPJ, e-mail, data de nascimento pessoa 

física ou dos sócios) e endereço completo, bem como as guias de 

recolhimento, como determina o Checklist - I da Instrução Normativa 

02/2011 Versão 03.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 173680 Nr: 6306-36.2018.811.0013

 AÇÃO: Petição->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o requerente juntou aos autos toda a documentação 

exigida na Instrução Normativa SCA 02/2011 do TJ/MT, defiro a restituição 

dos valores depositados – guia n. 83703.

Determino a remessa dos autos ao Departamento de Controle e 

Arrecadação do Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 171993 Nr: 5625-66.2018.811.0013

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Jocemir Fernandes Morales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerente para que apresente os dados pessoais do 

beneficiário – Nº do CPF ou CNPJ, e-mail, data de nascimento pessoa 

física ou dos sócios) e endereço completo, como determina o Checklist - I 

da Instrução Normativa 02/2011 Versão 03.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001413-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMERCINA MELONIO SILVA (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, abro vista a parte autora para que caso haja 

interesse a impugne, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 06 de 

setembro de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 92155 Nr: 3530-05.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Anunciação de Moraes Costa, Gedeon Domingos 

Moreira, Isaura Bezerra de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Luciani 

Freire Sanches da Silva, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Éder 

Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte a autora na pessoa de seu advogado para manifestar 

acerca da juntada de fls.526/538.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 91016 Nr: 2617-23.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Nunes Teixeira, Creusa Alves Moreira de 

Oliveira, Erenita Batista da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Graziela Pinto 

Fernandes de Oliveira - OAB:MT-13680

 Intimo a parte a autora na pessoa de seu advogado para manifestar 

acerca dos honorários periciais juntada às fls.532/536.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 122707 Nr: 4730-76.2016.811.0013
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eurico Carvalho Cervelati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166013 Nr: 3143-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Morais Guedes Ltda - ME, Jarbas 

Nunes Guedes Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156881 Nr: 11260-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP AUTO PEÇAS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER DOUGLAS GNOATTO - 

OAB:4606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Certifico que em virtude da devolução do Mandado, conforme referência 

56, abro vista dos autos ao exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 80578 Nr: 2695-85.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Lavilha Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte a autora na pessoa de seu advogado para manifestar 

acerca da certidão juntada nos autos às fls.172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 92590 Nr: 3916-35.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Filho Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte a autora na pessoa de seu advogado para manifestar 

acerca do acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 88835 Nr: 741-33.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leozina Rosa Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte a autora na pessoa de seu advogado para apresentar 

impugnação à Contestação juntada às fls.36/42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62578 Nr: 2918-72.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Aflitos Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte a autora na pessoa de seu advogado para que venha 

requerer a execução de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143634 Nr: 5082-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Karolyne Santiago Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Impulsiono os autos, para intimar a partes à manifestarem acerca da 

referencia 22.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151801 Nr: 8785-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso de Miranda - 

OAB:MT 12.333

 Intimo o douto advogado das partes para manifestarem acerca da juntada 

de referencia número 38.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 147604 Nr: 6858-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivanildo dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Davoli Lopes - 
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OAB:OAB/SP 143.370, Maristella de Farias Melo Santos - 

OAB:OAB/RJ 135.132

 Intimo o douto advogado da parte requerida para efetuar o pagamento de 

R$1.000,00 ( hum mil reais) referente à perícia médica solicitada nos 

autos, e posteriormente comprovar referido deposito nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151885 Nr: 8834-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sônia Silva de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimo o douto advogado da parte requerida para efetuar o pagamento de 

R$1.000,00 ( hum mil reais) referente à perícia médica solicitada nos 

autos, e posteriormente comprovar referido deposito nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154303 Nr: 10062-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA CARLA DE CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155390 Nr: 10556-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEIDES OLIVEIRA RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Intimo o douto advogado da parte requerida para efetuar o pagamento de 

R$1.000,00 ( hum mil reais) referente à perícia médica solicitada nos 

autos, e posteriormente comprovar referido deposito nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155893 Nr: 10760-93.2017.811.0013

 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): Arlindo Santino Pincerato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão. Devendo juntar a guia 

eletrônica e o comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61013 Nr: 1353-73.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurípedes Martins Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aney Martins Evangelista - 

OAB:12615-A

 Intimo o requerido na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 15 

dias, manifeste acerca da certidão de fl.125, a qual informou o falecimento 

do requerido Eurípedes Martins Barcelos, sendo que no caso positivo, 

apresente certidão de óbito deste no processo, bem como se há inventário 

em aberto e a qualificação dos herdeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 93864 Nr: 4862-07.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimara Rissardi Bittencourt de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte a autora na pessoa de seu advogado para manifestar 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença juntada às 

fls.240/189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166593 Nr: 3462-16.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARINALVA TUMICHA AVELINO, KAIO CEZAR 

AVELINO POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165872 Nr: 3100-14.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmira Rosa de Brito Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 23782 Nr: 3112-19.2004.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficial do Registro Geral de Imóveis do lº 

Ofício, Oficial do Cartório de Paz de Porto Esperidião, Marcos Antonio 

Vieira, Airton Bernardino Leite, Cláudio Casar Gonçalves, Tereza Tuccilli
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT, 

Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lafayette Garcia Novaes 

Sobrinho - OAB:6842/MT

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168061 Nr: 4150-75.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166711 Nr: 3511-57.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Carneiro da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 47206 Nr: 3873-11.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emizael de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Francisco Tripoloni, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Josepetti Junior - 

OAB:16587/PR, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Através da presente, informo que os autos encontram desarquivados à 

disposição do advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 102787 Nr: 3270-88.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FRANCISCA DE LIMA STOFELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se, 

querendo a execução de sentença ou arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167830 Nr: 4032-02.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina de Aparecida Furquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167442 Nr: 3839-84.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Pereira Duarte da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165512 Nr: 2943-41.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Faustino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 119343 Nr: 3311-21.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar de Abreu Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se acerca 

da referencia 129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168113 Nr: 4193-12.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Ivaldi de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166923 Nr: 3609-42.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANI BATISTA NASCIMENTO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 536 de 779



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160868 Nr: 835-39.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz de Oliveira Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT, Marcio Henrique Pereira Cardoso - OAB:7659

 Intimo o douto advogado da parte requerida para efetuar o pagamento de 

R$1.000,00 ( hum mil reais) referente à perícia médica solicitada nos 

autos, e posteriormente comprovar referido deposito nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160864 Nr: 834-54.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA LUCIA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167084 Nr: 3689-06.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROANE TEREZEINHA RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150350 Nr: 8158-32.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165498 Nr: 2929-57.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenon Herlane Longuinhos de Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165878 Nr: 3103-66.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DILSON ALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165530 Nr: 2959-92.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165370 Nr: 2866-32.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165528 Nr: 2957-25.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justina Chorobura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 
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designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164546 Nr: 2389-09.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Antero dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 133521 Nr: 702-31.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO VALTRUDE SUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168080 Nr: 4167-14.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunir Batista de Oliveira Liborio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165016 Nr: 2671-47.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josabete França dos Santos Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 128035 Nr: 7207-72.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 140200 Nr: 3782-03.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VIANA DA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se, 

querendo a execução de sentença ou arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157803 Nr: 11761-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora a manifestar-se nos autos, 

acerca da não realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167856 Nr: 4043-31.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI ROSA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 148866 Nr: 7415-22.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 126375 Nr: 6430-87.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MICHELI, José Jamil Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/B - MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dirceu Fidelis de Souza 

Júnior - OAB:OAB-MT 8564

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 
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centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 46291 Nr: 2923-02.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Sementino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Onofre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Júnior - 

OAB:7043, JANAINA EMANUELE MULLER BARBOSA - OAB:17812, 

José Nilson Vital Júnior - OAB:9320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Intimo a parte a autora na pessoa de seu advogado para manifestar 

acerca dos documentos juntados às fls.129/135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 85001 Nr: 2558-69.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caimã Agropecuária Ltda EPP, Flávio José de 

Paula Maravieski, Alvaro Henrique de Paula Maravieski, Leonardo de Paulo 

Maravieski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaria - OAB:OAB/MT20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140.055

 Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado para que recolha os 

valores para distribuição da CP para citação do requerido na Comarca de 

Campo Grande/MS e efetue o depósito de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84088 Nr: 1555-79.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Vicente, José Luiz Vicente-Firma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16067, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Intimo a parte a autora na pessoa de seu advogado para manifestar 

acerca da juntada da certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144806 Nr: 5607-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sandra Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACOB ANDRÉ BRINGSKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gimar costa - OAB:22139b

 Intimo o douto advogado da parte requerida para efetuar o pagamento de 

R$1.000,00 ( hum mil reais) referente à perícia médica solicitada nos 

autos, e posteriormente comprovar referido deposito nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143885 Nr: 5208-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josemar Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João Soito - 

OAB:OAB/MT 114.089, Henrique A.F. Mota - OAB:OAB/RJ113.815

 Certifico que decorreu o prazo para as partes manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 137070 Nr: 2426-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Walison de Souza Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Certifico queverificando os autos constatei que até a presente data as 

partes não manifestaram acerca da juntada do laudo pericial juntado na 

referencia 34, portanto intimo novamente as partes para manifestarem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143885 Nr: 5208-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josemar Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João Soito - 

OAB:OAB/MT 114.089, Henrique A.F. Mota - OAB:OAB/RJ113.815

 Intimação da parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$600,00 ( seiscentos reais)devendo depositar junto 

à conta ùnica do Tribunal de Justiça e juntar aos autos comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154158 Nr: 9986-63.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALICE SCHIMITD DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Intimação da parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$600,00 ( seiscentos reais)devendo depositar junto 

à conta ùnica do Tribunal de Justiça e juntar aos autos comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145511 Nr: 5927-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leiliane Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou-se 

acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 137070 Nr: 2426-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Walison de Souza Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Intimação da parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$600,00 ( seiscentos reais)devendo depositar junto 

à conta ùnica do Tribunal de Justiça e juntar aos autos comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145511 Nr: 5927-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leiliane Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Intimação da parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$600,00 ( seiscentos reais)devendo depositar junto 

à conta ùnica do Tribunal de Justiça e juntar aos autos comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145129 Nr: 5733-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jessé Paixão Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:OAB/MT 19.142/O, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se quanto 

ao laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64457 Nr: 499-45.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euridce Ribeiro Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte a autora na pessoa de seu advogado para manifestar-se 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 133956 Nr: 858-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdJ, MEJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em virtude da devolução do Mandado, conforme referência 

12, abro vista dos autos ao exequente para manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151628 Nr: 8705-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Kesia Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B, WANESSA 

MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Certifico que o recurso de apelação juntada aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 133872 Nr: 840-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HGDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em virtude da devolução do Mandado, conforme referência 

50, abro vista dos autos ao requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151331 Nr: 8592-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO GONÇALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeventino Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 140744 Nr: 3982-10.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena de Moraes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150603 Nr: 8279-60.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kaira Moreira Aquino de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117783 Nr: 2802-90.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALVES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou a data de 18 de outubro às 10 horas da manhã para realização 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94546 Nr: 5397-33.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Lucia da Costa Oliveira, Laura Oliveira Ribeiro, 

Augusto César Fagundes Costa, GOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aguimar Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em trâmite desde 21/11/2014.

Defiro, pela última vez, o requerido quanto à expedição de alvará para 

venda de bens do patrimônio.

Expeça-se alvará, conforme requerido, devendo o inventariante prestar 

contas, proceder ao pagamento de todas as dívidas que incidemn sobre o 

espólio e cumprir fls141 em 30 dias, sob pena de destiutição do 

inventariante e condenação por litigância de má-fé.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164849 Nr: 2549-34.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVA DA SILVA LIMA , Cpf: 01522997180, 

natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de EVA DA SILVA LIMA , 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 576/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 2.536,26 - Valor Atualizado: R$ 2.536,26 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165684 Nr: 3015-28.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELMA JESUS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIELMA JESUS BARROS , Cpf: 

03459277106, Rg: 21301310, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/04/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ELIELMA JESUS 

BARROS , na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 848/2018.
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 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 2.314,19 - Valor Atualizado: R$ 2.314,19 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165618 Nr: 2987-60.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA CRISTINA BATISTA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAMILA CRISTINA BATISTA 

MAGALHÃES, Cpf: 02967458120, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de CAMILA CRISTINA 

BATISTA MAGALHÃES, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 809/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 1.416,72 - Valor Atualizado: R$ 1.416,72 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.
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Pontes e Lacerda, 04 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59774 Nr: 114-34.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilia Kazumi Maeda Miura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Ferreira 

Vicente - OAB:101599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora, sobre a certidão do oficial de justiça de fls.158.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94579 Nr: 5422-46.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wyldo Pereira da Silva, Donizete Barbosa do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT

 ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado à exordial, para 

condenar os requeridos WYLDO PEREIRA DA SILVA e DONIZETE 

BARBOSA DO NASCIMENTO pela prática do ato de improbidade 

administrativa previsto nos arts. 9º, caput, e 11, caput, da Lei nº 

8.429/1992, sem prejuízo das sanções penais, civis e administrativas 

cabíveis, aplicando, para tanto, as seguintes penas: a) perda do valor 

auferido indevidamente R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido 

com a incidência de juros e correção monetária desde a data do ilícito; b) 

pagamento de multa de dez vezes o valor auferido indevidamente, 

totalizando R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), que deverão ser 

corrigidos com a incidência de juros e correção monetária desde o 

decisum, a ser revertido em favor do Conselho de Segurança da Comarca 

de Pontes e Lacerda; c) perda do cargo ou emprego público dos 

requeridos; d) proibição de contratar com o poder público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

durante o prazo de 08 anos e e) suspensão dos direitos políticos pelo 

prazo de oito anos..Por fim, condeno os réus ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa em favor do Fundo Estadual de Apoio ao 

Ministério Público.PRI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151727 Nr: 8766-30.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Nunes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimação da parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$1000,00 ( mil reais)devendo depositar junto à conta 

ùnica do Tribunal de Justiça e juntar aos autos comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151831 Nr: 8808-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Reginaldo Baião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO C. CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimação da parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$1000,00 ( mil reais)devendo depositar junto à conta 

ùnica do Tribunal de Justiça e juntar aos autos comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151801 Nr: 8785-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso de Miranda - 

OAB:MT 12.333

 Intimação da parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$1000,00 ( mil reais)devendo depositar junto à conta 

ùnica do Tribunal de Justiça e juntar aos autos comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 140402 Nr: 3878-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luana Mendes Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez. - 

OAB:8506-A

 Intimação da parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$1000,00 ( mil reais)devendo depositar junto à conta 

ùnica do Tribunal de Justiça e juntar aos autos comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 134766 Nr: 1349-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR FREITAS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimação da parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$1000,00 ( mil reais)devendo depositar junto à conta 

ùnica do Tribunal de Justiça e juntar aos autos comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 130680 Nr: 8434-97.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL CHAPINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A
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 Intimação da parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$1000,00 ( mil reais)devendo depositar junto à conta 

ùnica do Tribunal de Justiça e juntar aos autos comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154310 Nr: 10065-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Intimação da parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$1000,00 ( mil reais)devendo depositar junto à conta 

ùnica do Tribunal de Justiça e juntar aos autos comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154500 Nr: 10171-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sebastião Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Intimação da parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$1000,00 ( mil reais)devendo depositar junto à conta 

ùnica do Tribunal de Justiça e juntar aos autos comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144486 Nr: 5478-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Consuelo Lourença Aiardes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5736/O

 Intimação da parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$600,00 ( seiscentos reais)devendo depositar junto 

à conta ùnica do Tribunal de Justiça e juntar aos autos comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162541 Nr: 1588-93.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vânia Lúcia de Sousa, GSO, CGSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Gerson Omar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em virtude da devolução do Mandado, conforme referência 

39, abro vista dos autos ao requerente para manifestar acerca da 

avaliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Ante o exposto, reconsidero a decisão de Ref: 194 e reitero a decisão de 

Ref: 175, determinando que a empresa Vita Home Care dê início imediato 

ao tratamento da paciente, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), 

devendo apresentar mensalmente as contas dos gastos, com relatório 

detalhado da execução dos serviços, bem como nota fiscal contendo o 

detalhamento dos serviços e o período da execução dos serviços, para 

prestação de contas e liberação do alvará de pagamento.Ressalto que o 

descumprimento da determinação pode ensejar reponsabilidade civil, 

criminal e administrativa, até mesmo caracterizar omissão de socorro, em 

razão da natureza da obrigação.Cadastre-se a empresa no Apolo como 

terceira interessada e cadastre-se seu advogado, para receber 

intimações. Publique-se esta decisão.Intime-se a empresa nomeada, pelo 

meio mais célere, inclusive telefone, para início do tratamento ‘Home Care’ 

em favor da paciente Luzinete Amaro da Silva, no prazo de 24h (vinte e 

quatro horas), certificando-se nos autos.Dê-se ciência à Defensoria 

Pública Estadual e ao Ministério Público Estadual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61357 Nr: 1698-39.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo de Caires Terrenghi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Miranda Lucion - 

OAB:OAB/MT 21.135, Ronie Jacir Thomazi - OAB:OAB/MT 9877-B

 Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado para manifestar-se 

acerca da juntada de fls.115/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 87254 Nr: 4948-12.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. PEREIRA NETO - VETERINARIA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte a autora na pessoa de seu advogado para manifestar 

acerca da juntada da certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57585 Nr: 3150-21.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Nogueira Caserta, ZULEICA NOGUEIRA 

CASERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:15.686-A, FABRICIO KAVA - OAB:, IGOR GIRALDI 

FARIA - OAB:, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Certifico para os fins de direito, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte exequente, sendo assim, abro vistas ao 

advogado do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 88107 Nr: 85-76.2014.811.0013
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V N Produtos Agropecuários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos requerido pela 

parte exequente, sendo assim, abro vistas ao Procurador do mesmo para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45487 Nr: 2122-86.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle, Maria da Gloria Nogueira do 

Vale.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Kovara Sarolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da perda superveniente do direito de ação julgo extinto o processo, 

sem resolução de mérito. PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55058 Nr: 584-02.2010.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vegrande - Vegrande Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Reconsidero decisão que determinou a expedição de alvará.

Dê-se vistas à Procuradoria do Estado e Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Defiro o levantamento de valores suficientes a dois meses de 

manutenção do home care, ficando a parte beneficiária e a empresa de 

home care, com o dever de prestar contas detalhada acerca das 

despesas.

Expeça-se mandado de inspeção para que o SR. Oficial de Justiça 

compareça ao local e descreva minuciosamente, com fotos, a situação de 

home care.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87838 Nr: 5560-47.2013.811.0013

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. L. TRAVAIN CORDEIRO DOS SANTOS & CIA 

LTDA-ME, Jorge Luiz Travain Cordeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M das D N Costa & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE O pedido e confirmo a liminar 

anteriormente deferida para determinar o arresto do crédito de R$ 

14.884,68 (quatorze mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e 

oito centavos) que M DAS D N COSTA & CIA LTDA tinha a receber de 

SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALÚRGICA (YAMANA GOLD), 

vencível em 19.12.2013.Expeça-se Alvará para levantamento da 

importância em favor do requerente..PRI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a 

antecipação de tutela, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, e CONDENAR os réus a fornecerem o tratamento por meio de Home 

Care na forma do laudo juntado e descrição de item 1 da inicial, bem como 

outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da 

saúde da requerente, devendo entrar em contato com a profissional 

responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas.Além 

disso, determino como forma de materializar a tutela antecipada deferida o 

bloqueio de verbas no valor de R$ 709.639,22 (setecentos e nove mil e 

seiscentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), valor este que 

deverá ser bloqueado do cofre público estadual – Estado de Mato Grosso, 

CNPJ’s nº 03.507.415/0001-44, 03.507.415/0004-97 e 03.507.415/0007-3. 

que deve ser depositado na conta da empresa Vital Care Brasil, na Caixa 

Econômica Federal, Agência 1825, Conta 2669-0, Operação 003, de 

titularidade de Batitsa & Corrêa Prates Ltda-ME. (dados bancários anexo), 

para aquisição imediata do tratamento.Processo isento de custas e 

despesas processuais.Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento 

do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Defiro o requerido.

Procedi nesta data a tentativa de penhora on line.

Intime-se, com urgência a Procuradoria do Estado acerca do teor da 

sentença e o Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Vistos.

Proceda-se a vinculação dos valores bloqueados aos autos em epígrafe.

Intime-se ainda o autor com urgência para que informe o número do CNPJ 

da empresa Batitsa & Corrêa Prates Ltda-ME para efetivar a medida de 

transferência de valores.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Cumpra-se as requisições de Ref.185.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Não obstante o teor da decisão supra, intime-se a sociedade empresária 

prestadora do serviço nomeada recentemente para prosseguir com os 

serviços, devendo prestar contras mensalmente sobre os gastos.

Cumpra-se, com urgência, ref.172.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Ao MP para que se manfeste quanto ao pedido de levantamento de novo 

alvará, bem como, dê-se vistas às partes (Defensoria Pública e 

Procuradoria Geral do Estado) para que se manifestem quanto à 

possibilidade de internação em hospital sob cuidados do Estado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Certifique o Cartório se o Requerido (Estado de Mato Grosso) já se 

manifesteou nos autos acerca da prestação de contas.

Caso contrário, dê-se vistas à PGE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Dê-se vistas à Procuradoria Geral do Estado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Junte-se cópia da folha de rosto do pedido de bloqueio junto ao 

BACENJUD.

Após, votem conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001138-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001138-36.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOAO ALVES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Desconstituo, em havendo, o perito anteriormente 

nomeado. Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes. 

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora. 

Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear? Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade Rudner, 

no valor de R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, 

dependendo da competência, vez que se trata de comarca com carência 

de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por um caos na 

área de saúde, com o “fechamento” do hospital público, justificando a 

nomeação de profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

PONTES E LACERDA/MT, 5 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000846-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

EDIMAURA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000846-51.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins de direito que, 

o requerido devidamente citado, conforme consta na aba de expediente, 

até a presente data não se manifestou. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 6 de setembro de 2018 FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001643-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. P. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. O. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001643-27.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 12.159,15; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, a contestação de ID 15185124 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 6 de setembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000972-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000972-04.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 15.274,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, 

RESTABELECIMENTO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

a contestação de ID 14787666 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 6 de setembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO LAGES DUARTE (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000695-85.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 12.150,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

que a parte Requerida não contestou a presente ação, embora 

devidamente citada , conforme consta juntada de “AR” de ID 14530269, 

decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no provimento 

56/2007, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 6 de 

setembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000693-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE ARAUJO (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000693-18.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 10.125,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

que a parte Requerida não contestou a presente ação, embora 

devidamente citada , conforme consta juntada de “AR” de ID 14527290, 

decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no provimento 

56/2007, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 6 de 

setembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 
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Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000694-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000694-03.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 12.626,25; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

que a parte Requerida não contestou a presente ação, embora 

devidamente citada , conforme consta juntada de “AR” de ID 14529400, 

decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no provimento 

56/2007, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 6 de 

setembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a)-- Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136421 Nr: 2119-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Romero, Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.CHAMO O FEITO À ORDEM.REVOGO a última decisão proferida 

nos autos (ref. 49).Compulsando detidamente os autos vislumbro que foi o 

próprio exequente que juntou aos autos a cópia dos embargos à 

execução ("vide" assinatura eletrônica - ref. 47), a fim de comprovar que 

o executado Sedinei Palharini foi citado, com o propósito que seja deferida 

a constrição patrimonial.Deste modo, deixo de analisar o conteúdo da 

petição de ref. 53, pois restou prejudicada diante da presente decisão.Por 

outro lado, restou demonstrado que o executado supracitado ofereceu 

embargos à execução - cód. 161508 - o qual foi recebimento sem efeito 

suspensivo.Nesta toada, a oposição de embargos à execução é prova do 

claro conhecimento acerca da propositura da execução, suprindo, assim, 

a ausência de citação.Neste sentido:"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO QUE SUPRE A FALTA DE CITAÇÃO. ART. 214, §1º, DO 

CPC. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS NEGADA. DECISÃO 

REFORMADA. 1. Configura-se comparecimento espontâneo do devedor a 

oposição de embargos à execução, suprindo-se a falta de citação. 2. 

Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. TJDF, AGI 

20140020326962, Órgão Julgador: 3ª Turma Cível, Publicação: 06/07/2015, 

Julgamento: 24 de junho de 2015, Relator: Fátima Rafael).Com efeito, não 

vislumbro qualquer óbice ao deferimento da medida pretendida (fls. 

103/104).I – a) Logo, DEFIRO o pedido de penhora “on-line”, no montante 

de R$ 130.694,10 (cento e trinta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e 

dez centavos), a recair sobre o CPF 437.273.018-72;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86498 Nr: 4147-96.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson dos Santos Bearis, Adnaldo dos 

Santos Bearis, Hélvio Gomes de Moraes., Cemi Fagundes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, Hilton Vignardi Correa - OAB:9484, WILSON DONIZETH 

DE FREITAS FARIA - OAB:4202

 Autos do processo nº. 4147-96.2013.811.0013

Cód. nº. 86498

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE o executado Hélvio Gomes de Morais, por meio de seus 

advogados e via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos 

autos o comprovante de sua adesão ao Programa de Recuperação 

Ambiental-PRA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

 Ademais, INTIMEM-SE os executados Adilson dos Santos Bearis, Adnaldo 

dos Santos Bearis e Cemi Fagundes da Silva, na pessoa de seus 

advogados e via DJE, a fim de comprovar nos autos o pagamento da multa 

estabelecida em audiência, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando, 

desde já, que não comprovado o pagamento voluntário, no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC.

Na hipótese de decurso do prazo, e sem a comprovação do pagamento do 

débito, INTIME-SE a parte exequente, por meio de remessa dos autos, para 

que traga nova planilha, já acrescida da multa prevista no art. 523, § 1º, do 

NCPC, requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 28 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160191 Nr: 530-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Barbosa Severino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o advogado da parte autora 

foi devidamente intimado via DJE da certidão de fls.72 dos autos, e até a 

presente data não se manifestou. Assim, com o amparo ao prov. 56/2007 - 

CGJ procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se manifestar 

nos autos em cinco dias, sob pena de arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165600 Nr: 2980-68.2018.811.0013

 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: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE SESPEDES POQUIVIQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A inicial não foi recebida e o processo foi julgado extinto, encontrando-se 

transitado em julgado.

Portanto, INDEFIRO o pedido de ref. 32.

INTIME-SE.

Após, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168388 Nr: 4294-49.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

K. da L. G, representada pelo seu genitor e coautor EDMILSON SOARES 

GOMES, contra JAQUELINE FERREIRA DA LUZ., devidamente qualificados 

nos autos, entabularam o acordo de fls. 40/42, no âmbito da sessão de 

mediação realizada pelo CEJUSC, e requerem, do juízo, a sua 

homologação.

Instado a se manifestar, na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 178, 

II, do NCPC), o Ministério Público não se opôs à homologação da avença, 

conforme parecer de fl. 22.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o necessário. Decido.

No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo (fls. 40/42) 

e requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que inexistem 

motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado. Além disso, o Ministério Público concordou com as cláusulas 

estipuladas pelas partes, de acordo com o que se infere da leitura de seu 

parecer de fl. 44.

Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes às fls. 40/42, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

NCPC.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu 

pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, 

do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita.

PUBLIQUE-SE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

INTIME-SE.

Ao final, REMETAM-SE os autos ao arquivo, mediante as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89839 Nr: 1617-85.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJMT, Julliany Mendes e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Moreira Tristão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 36378 Nr: 3809-69.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Oliveira da Silva Blecha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo de Araújo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:5882

 Vistos

INDEFIRO o pedido de ref. 27.

O pedido de ref. 27 foi formulado anteriormente, no qual o executado 

requereu a exclusão do registro da penhora por meio de mandado, cujo 

cumprimento se dá, necessariamente, por meio da expedição de carta 

precatória, já expedida nos autos.

AGUARDE-SE o cumprimento da missiva.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Após, com a juntada da carta precatória, devidamente cumprida, nada 

sendo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123670 Nr: 5226-08.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Lima Primiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de fl. 121 (ref. 60), pelos fundamentos 

mencionados.INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento do feito, bem como, em idêntico prazo, indicar o 

paradeiro do bem penhorado, a fim de realizar-se a sua avaliação.Na 

hipótese de decurso do prazo “in albis”, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE 

os autos.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114352 Nr: 1694-26.2016.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO CARDOSO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Motos Ltda - Me, Jonas Hotts Teixeira, 

Clotildes Caetano da Silva Teixeira, Jonas Hotts Teixeira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, EBER DOS SANTOS - OAB:19476/O

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de ref. 51.

A previsão de parcelamento se aplica na fase de conhecimento, 

consoante previsão do art. 701, §5º, c.c. 916, "caput", do NCPC.

Ocorre que a pretensão se encontra acobertado pela preclusão temporal, 

pois a sentença já foi proferida, ou seja, competia ao réu, no prazo para 

oposição dos embargos, reconhecer o crédito e requerer o parcelamento, 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento), acrescido das custas 

e de honorários advocatícios, podendo ser parcelado o restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de um por cento 

ao mês, contudo não o fez.

Portanto, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos.

Após, nada sendo requerido pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias, 

AGUARDE-SE a provocação no arquivo para onde os autos deverão ser 

remetidos.

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165816 Nr: 3083-75.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Antonia de Souza Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DA SILVA PERONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO, por ora, o pedido retro formulado, uma vez que a parte autora 

não exauriu todos os meios de citação do réu.

Ademais, DETERMINO a busca de endereço do réu por meio dos sistemas 

Renajud, Infojud e BacenJud.

Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o réu, na forma do art. 246, inciso II, do NCPC.

Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta acerca 

de novos endereços, CITE-SE o réu por edital, na forma do art. 246, inciso 

IV, do NCPC.
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 Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e 

desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao autor 

para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150423 Nr: 8192-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. Bras Confecções ME, Sandra Peres Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A ré, Sandra Peres Braz, foi citada por hora certa e deixou decorrer o 

prazo “in albis”, consoante certidão de fl. 92 (ref. 41).

Portanto, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 72, inciso II, que o 

Juiz nomeará curador especial ao réu revel citado por edital ou com hora 

certa, enquanto não constituir advogado.

Em razão disso, impossível proferir decisão antecipatória constituindo-se 

de pleno direito o título judicial (NCPC, art. 701, §2º), como requerido pelo 

autor (ref. 45).

Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de ref. 45.

Por outro lado, NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem 

os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

autor para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64768 Nr: 811-21.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Piccinin Pegoraro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5.058

 Autos do processo nº. 811-21.2012.811.0013

Cód. nº. 64768

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, os honorários advocatícios 

serão acrescidos de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC.

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que traga 

aos autos nova planilha de débito, já acrescida da multa prevista no art. 

523, § 1º, do NCPC, requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 31 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96930 Nr: 798-17.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT-8506-A

 Vistos.

Considerando que o autor informou à fl. 132 (ref. 111) seu endereço 

completo, DETERMINO que a secretaria dê integral cumprimento ao que foi 

consignado à fl. 127 (ref. 105).

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153947 Nr: 9886-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, MARCUS 

FERNANDO FRAZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Lara Campos, Maria Tereza Ganme 

de Lara Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA MAIA DO PRADO - 

OAB:186279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT, Rodolfo de Lara Campos - OAB:203546/SP

 Certifico para os fins de direito que, os Embargos de Declaração foram 

protocolados no prazo legal. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - 

CGJ, abrimos vista à parte requerida para que apresente Impugnação aos 

Embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99912 Nr: 2047-03.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIDE DE ALMEIDA SORIANO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131599 Nr: 8842-88.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Conquista D'Oeste/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁCERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DORRIGUETTE DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 550 de 779



OLIVEIRA - OAB:15336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana da Silva Carvalho - 

OAB:10.627

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92449 Nr: 3790-82.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adonias Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

143/145 foi apresentada tempestivamente. Assim, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86774 Nr: 4435-44.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 8804 Nr: 151-23.1995.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antônio Dambros, Lídia Reolon 

Dambros, Antônio Dambros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaria - OAB:OAB/MT20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fl. 433, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81096 Nr: 3264-86.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L Prado Bezerra-ME, Lindalva Prado Bezerra, 

Antonio Hidelberto Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130026 Nr: 8182-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Oliveira Castellini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 95, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120110 Nr: 3637-78.2016.811.0013

 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: C. CELIDONIO NETO & CIA. LTDA. – ME,, Nádia Patrícia 

Oliveira Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leide Laura Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 38, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101841 Nr: 2866-37.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS M. DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 54, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82837 Nr: 199-49.2013.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane de Oliveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teotônio Osvando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte autora, em 

relação à decisão de fls. 237/237vº, sem que houvesse manifestação. 

Além disso, em razão do documento de fl. 240, com amparo no Provimento 

nº 56/2007-CGJ, intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 138962 Nr: 3235-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSD, TÃNIA XAVIER SOARES , Josiel Paula Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital de Clinicas e Maternidade São Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto José Peixoto 

Vellozo - OAB:109231/RJ

 Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

que o propósito primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer contrariedade na decisão de fls. 149/150, entendendo que o 

pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.Por tais 

considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 
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estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fls. 

149/150.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118775 Nr: 3136-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO PEDRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 84, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130352 Nr: 8305-92.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 39, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57586 Nr: 3151-06.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMM, Devaneide Aparecida Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVACIR APARECIDO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 69/71 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ encaminho os autos 

a parte autora para que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 

dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118237 Nr: 2955-26.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Mendes Pereira-ME., Adelson Mendes 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADELSON MENDES PEREIRA-ME., CNPJ: 

05829011000100, Inscrição Estadual: 13.236.360-7 e atualmente em local 

incerto e não sabido ADELSON MENDES PEREIRA, Cpf: 99814960144, 

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: 20/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MT em face de ADELSON MENDES PEREIRA-ME. e ADELSON MENDES 

PEREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Irregularidade de Escrituração e Omissão de Informações 

Econômico-Fiscais - GIEF, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20153472/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/09/2013

 - Valor Total: R$ 298.310,80 - Valor Atualizado: R$ 298.310,84 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o (a) executado(a) 

encontra-se em lugar incerto e não sabido (ref. 25), PROCEDA-SE com a 

consulta de endereço via sistema Infojud, conforme determinado na 

decisão inicial.Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles 

já diligenciados, CITE(M)-SE o(s) executado(s), na forma do art. 8°, inciso 

I, da Lei n° 6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços, CITE(M)-SE o(s) 

executado(s) por edital na forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. 

Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e 

desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 06 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131505 Nr: 8796-02.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M G CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M G CHAVES, CNPJ: 10446848000100. 

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: 21/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MT em face de M G CHAVES, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, OMISSÃO DE 

INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS - GIEF, FALTA DE RECOLHIMENTO 

DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN, FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NA RFB, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 201614984/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/08/2016

 - Valor Total: R$ 20.836,38 - Valor Atualizado: R$ 20.836,38 - Valor 
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Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DETERMINO a busca de endereço da parte 

executada junto aos sistema Infojud.Na hipótese de localização de 

endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a parte executada, 

na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 6.830/80.Cumprida todas as 

determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços, CITE-SE a parte executada por edital na forma do art. 8º, 

inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de citação por edital, 

“in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, 

inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a 

manifestação, dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender 

de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.INTIME-SE e CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 06 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109333 Nr: 5897-65.2015.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JUNIOR RIBEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de JOSÉ JÚNIOR RIBEIRO DE 

CAMPOS, devidamente qualificado nos autos, em razão da sua 

incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) 

DETERMINAR a expedição de termo de curatela definitiva a MARIZA 

FONSECA, também qualificada, que deverá firmar o competente 

compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão 

oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma 

do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação em 

custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da 

demanda.Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código 

Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Jauru, Estado de Mato Grosso, determinando que se proceda 

a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento do interditado (fl. 08).Em seguida, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 06 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93378 Nr: 4496-65.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Gonsalves silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:5699-b/MS

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

508,36 (quinhentos e oito reais e trinta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 52/53 e verso. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 386,26 (trezentos e oitenta 

e seis reais e vinte e seis centavos) para recolhimento da guia de custas 

e R$ 122,10 (cento e vinte e dois reais e dez centavos) para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145415 Nr: 5869-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAELA DE PAULA GODOI, Cpf: 

04284102192, Rg: 23328665, Filiação: Reginalva Aparecida de Paula e 

Argemiro Ferreira de Godoi, data de nascimento: 11/08/1997, natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 65999719049. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Exsurge do conteúdo do procedimento extrajudicial 

registrado sob o SIMP n. 001191-016/2017 que o Conselho Tutelar do 

Município de Pontes e Lacerda/MT, através do ofício de n. 48/2017/CT, 

informou ao Parquet que a representada descumpriu, dolosa ou 

culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar, pois expôs a 

situação de risco a sua filha C. V. de P. A. (07/09/2016 - 10 meses). 

Ressai do referido documento confeccionado pelo Conselho Tutelar local 

que a criança C. foi vítima de conduta negligente e opressora perpetrada 

por sua genitora RAFAELA. Infere-se que no dia 17 de abril de 2017 

chegou ao conhecimento dos conselheiros tutelares a denúncia de que a 

bebê C. não estava recebendo os cuidados higiênicos necessários por 

parte de sua genitora, assim como também esta a havia agredido. Dessa 

forma, uma equipe formada pelos conselheiros e policiais militares 

dirigiu-se à residência da infante, onde foi constatada a veracidade dos 

fatos, tendo a avó da criança relatado os maus comportamentos de sua 

filha para com a neta. Nesse sentido, a avó materna da menor REGINALDA 

relatou aos conselheiros que sua filha RAFAELA é uma pessoa muito 

nervosa, que a agride quando tenta proteger a neta e também lhe profere 
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diversos julgamentos. Ademais, segundo a genitora de RAFAELA esta não 

presta os devidos cuidados necessários à sua filha, uma vez que não a 

alimenta corretamente, deixa de lavar suas roupas, vai corriqueiramente 

para a cidade com esta "andando sem destino" e, ainda, agride-a. 

Outrossim, o comportamento agressivo de RAFAELA foi constatado pelos 

conselheiros que não conseguiram dialogar com a genitora da criança, 

pois a mesma alterada falava alto e xingava sua genitora durante todo o 

atendimento. Diante da evidente situação de risco da infante, esta foi 

encaminhada pelos conselheiros tutelares, sob termo de responsabilidade, 

aos cuidados do genitor. Destarte, pelos fundamentos fáticos 

apresentados, resta claro que a representada RAFAELA descumpriu 

dolosa ou no mínimo culposamente, os deveres inerentes aos poder 

familiar, impondo-se a responsabilização da mesma pela infração 

administrativa insculpida no art. 249 da Lei Federal n. 8.069/90.

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 52/53, uma 

vez que o Ministério Público não exauriu todos os meios de citação da 

ré.Ademais, DETERMINO a busca de endereço da parte ré junto ao 

Sistema de Informações Eleitorais (Siel) e Infojud. Na hipótese de 

localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a 

parte ré.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte ré por edital na forma do 

artigo 246, inciso IV, do NCPC. Caso decorra o prazo de citação por edital, 

“in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, 

inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a 

manifestação, dar-se-á vista ao Ministério Público para requerer o que 

entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 06 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 115506 Nr: 2069-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN SILVA TRABACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONATAN SILVA TRABACH, Rg: 

21563039, Filiação: Silmara Pinheiro da Silva e Ademilson Martins Trabach, 

data de nascimento: 24/07/1996, natural de Pontes e Lacerda-MT, 

convivente, estudante, Telefone 65 99990 2527. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O autor concedeu à(o) ré(u) um financiamento no valor 

de R$36540.00 ( trinta e seis mil e quinhentos e quarenta reais), para ser 

restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$1367.85 ( um 

mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), com 

vencimento final em 01/09/2019, mediante Contrato de Financiamento para 

Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob n. 4381806701 

celebrado em 01/09/2015. Em garantia das obrigações assumidas a ré 

(réu) transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) descrito(s) no 

supra mencionado contrato a saber : Marca: MITSUBISHI, Modelo: L-200 

C.D 4X4, Ano Fabricação: 2011, Cor: BRANCA, Chassi: 

93XPNK740CCB78370, Placa: NDA5624. Ocorre, porém, que a ré(u) 

tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações 

a partir de 01/12/2015, incorrendo em mora desde então, nos termos do 

artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 

13.043/2014. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 

13.043/2014, constituiu a mora do réu, por meio da notificação 

formalizadapor carta registrada com aviso de recebimento (doc. nº 04). 

Assim, o débito vencido do réu, devidamente atualizado até 18/04/2016 

pelos encargos contratados importa em R$40046.42 ( quarenta mil, 

quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) (doc. nº 05), sendo que 

o valor total para fins de purgação da mora em R$40046.42 ( quarenta mil, 

quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de ref. 81.CITE-SE a parte 

requerida, por edital, na forma do art. 246, inciso IV, do NCPC.Caso 

decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já 

NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE e 

CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 06 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82634 Nr: 4922-48.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regional Comércio, Industria e Construções 

Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Isto posto, traçadas tais premissas e sem mais delongas, REJEITO a 

objeção de pré-executividade, nos termos da fundamentação supra, 

ofertada por REGIONAL COMÉRCIO, INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA-ME contra FAZENDA NACIONAL.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE. Após, nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, 

ARQUIVEM-SE os autos.INTIME-SE e CUMPRA-SE.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Pontes e Lacerda, 05 de setembro de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120675 Nr: 3853-39.2016.811.0013

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FRANCISCO FAGUNDES, Aldiuza de 

Araujo Leal Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de pedido de cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIMEM-SE os executados, por meio de seu advogado e 

via DJE, a cumprir a sentença, acrescida de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, 

do NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelos devedores, 

PROCEDA-SE à liberação à credora mediante alvará, solicitando ao 

Ministério Público os dados necessários.
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Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar também em 15 (quinze) dias.

Na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação dos 

executados, INTIME-SE o exequente, por meio de remessa dos autos, para 

que traga ao feito nova planilha de débito, já acrescida da multa e 

consectários legais, requerendo o que entender cabível em 30 (trinta) 

dias, sob pena de arquivamento.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94673 Nr: 5493-48.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves Amorim, Francisca Magda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT-12.560, Macos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT-5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte exequente para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63161 Nr: 3502-42.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoeste Industria e Comercio de Carne 

Ltda-ME, Paulo Sérgio da Cruz, Evandra Oliveira Silva, Alípio Gomes do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte exequente para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132719 Nr: 466-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON RAMOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

e DECLARO a extinção do processo.CONDENO o requerente ao 

pagamento das custas processuais. No entanto, a execução das citadas 

verbas fica suspensa, na forma do art. 98 do NCPC, visto que foram 

concedidas em favor do requerente as benesses da assistência judiciária 

gratuita. DEIXO de condenar o requerente ao pagamento dos honorários 

de advogado, visto que inaplicáveis à espécie.INTIME-SE via DJE.Operado 

o trânsito em julgado da presente sentença e em nada sendo no prazo de 

5 (cinco) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 175088 Nr: 6852-91.2018.811.0013

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WOdB, SPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as informações prestadas pela Psicóloga deste Juízo à ref. 

12, COLHA-SE manifestação do Ministério Público.

Sem prejuízo, INTIME-SE o advogado constituído nos autos, via DJE, para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme entender 

pertinente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 12513 Nr: 2005-42.2001.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Vera Cruz Ltda., Geraldo Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Cristina de Almeida 

Caporossi - OAB:10.357/MT, Eliza Alessandra Queiroz de Souza - 

OAB:7979/MT, Joaquim Fábio Mielli Camargo - OAB:MT/2680, 

Juliano Domingues de Oliveira - OAB:4443, Larissa Águida Vilela - 

OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2005-42.2001.811.0013Cód. nº. 

12513Vistos.HSBC BANK BRASIL S. A. – BANCO MÚLTIPLO interpôs o 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 166/177, alegando a 

ocorrência de contradição na decisão proferida às fls. 152/153.Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos.É o sucinto relatório. 

Decido...Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou 

evidenciado que o propósito primordial e exclusivo do embargante 

centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal 

sorte que inexistiu qualquer contrariedade na decisão de fls. 152/153, 

entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente 

rechaçado.Por tais considerações, por não haverem sido delineados os 

requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos 

declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, 

como corolário natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fls. 

152/153.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.Pontes e Lacerda, 05 

de setembro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32402 Nr: 5156-74.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcellos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Nacional S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561/MT

 Autos do processo nº. 5156-74.2005.811.0013Cód. nº. 

32402Vistos.RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA e OUTROS 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 240/248, 

alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida à fl. 238.Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos.É o sucinto relatório. 

Decido.Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, 

ser conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (fl. 249)...Assim, 

da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o 

propósito primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer omissão na decisão de fl. 238, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado.Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado à fl. 238.DECLARO, outrossim, reaberto o 
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prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC).INTIMEM-SE.Pontes e Lacerda, 05 de setembro de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 55612 Nr: 1118-43.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esteira Livre Recup. De Maquinas Ltda, 

Osmarina Gonçalves Zambom, Carlos Roberto Ramos Nogueira, Sonia 

Maria dos Santos Pomar, Sérgio Francisco Ferreira Zambom, Sabina 

Heloísa Zambom, Selvio Anézio Ferreira Zambom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Autos do processo nº. 1118-43.2010.811.0013Cód. nº. 

55612Vistos..Assim, da forma que se apresenta a situação, em que 

restou evidenciado que o propósito primordial e exclusivo do embargante 

centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal 

sorte que inexistiu qualquer omissão na decisão de fls. 108/109 verso, 

entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente 

rechaçado.Por tais considerações, por não haverem sido delineados os 

requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos 

declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, 

como corolário natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fls. 

108/109 verso.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação 

de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.Pontes e Lacerda, 

05 de setembro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85112 Nr: 2680-82.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GONÇALVES AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital das Clinicas e Matern. São Lucas-Vale 

do Guaporé Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Soares de Souza - 

OAB:MT/17331-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vertidos na exordial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC, para o fim 

de:(i) CONDENAR o requerido HOSPITAL DE CLÍNICA E MATERNIDADE 

SÃO LUCAS – VALE DO GUAPORÉ LTDA a compensar o dano moral 

provocado em LUCAS GONÇALVES AZAMBUJA, mediante o pagamento 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente, a partir da 

data da sentença, pelo INPC/IBGE, e com a incidência de juros de mora, a 

partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).(iii) COMPENSAR o 

dano estético impingido a LUCAS GONÇALVES AZAMBUJA, no montante 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo indexador 

do INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora no patamar de 1% (um 

por cento) ao mês, a partida data do evento danoso (16/03/2013), nos 

termos do art. 398 do CC/2002.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e taxas 

judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com espeque no art. 82, §2º, c.c. art. 85, § 2º, incisos I a 

IV, do Novo Código de Processo Civil.Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 31 de agosto de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85421 Nr: 3008-12.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, SUSPENDA-SE a expedição de precatório/RPV até o 

julgamento do agravo de instrumento de fls. 121/126, com intuito de evitar 

possível prejuízo à Previdência Social.MANTENHAM-SE os autos em 

cartório até o julgamento do agravo de instrumento, que deverá ser 

informado pelas partes.INTIMEM-SE.Pontes e Lacerda, 3 de setembro de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 58692 Nr: 4257-03.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Assi Tozzatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazário Joaquim Cayres Júnior-Tabelião do 

Cartório do 2º Ofício.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Autos do processo nº. 4257-03.2010.811.0013Cód. nº. 

58692Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 227.Esta decisão servirá como EDITAL 

DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa oficial no do § 1º do art. 22 da Lei 

nº 6.830/80.Com base no Art. 730 do CPC/2015, DETERMINO a realização 

de leilão público para alienação dos bens penhorados, .DILIGÊNCIAS A 

SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS Caberá aos Leiloeiros divulgar a 

realização do leilão nos meios típicos dos mercados dos respectivos bens 

(tais como: outdoors, jornais, classificados, internet, sites de ofertas, 

mailing, redes sociais etc.), .VENDA DIRETARestando negativo o leilão, 

fica desde já autorizada a venda direta do bem, observando-se as regras 

gerais e específicas já fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o 

seguinte:a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;b) será admitido o parcelamento da venda de veículos 

automotores em geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a 

primeira 30 (trinta dias) depois de concretizada a venda, acrescidas da 

Taxa SELIC;c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante 

depósito judicial em conta vinculada a este processo e aberta quando do 

primeiro recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou 

restrição à venda no RENAJUD;e) a venda direta de imóveis poderá ser 

realizada de forma parcelada, desde que respeitadas as regras 

específicas antes fixadas para tanto.Restando inviabilizada a venda direta 

dos bens penhorados (caso, por exemplo, de bens inservíveis, sucata ou 

sem colocação em mercado), propostas de compra por valores inferiores 

a esses balizamentos poderão ser submetidas à apreciação judicial para 

provimento específico.INTIMEM-SE, inclusive os Leiloeiros, 

oportunizando-se lhes vista dos autos.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 3 

de setembro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60201 Nr: 543-98.2011.811.0013

 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: Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Florêncio de Vasconcelos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11880-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luís Domingos da 

Silva - OAB:4907B-MT

 Autos do processo nº. 543-98.2011.811.0013

Cód. nº. 60201

Vistos.

Considerando inércia da parte exequente (fl. 188), REMETAM-SE os autos 

à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 556 de 779



CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 3 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91664 Nr: 3152-49.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3152-49.2014.811.0013

Cód. nº. 91664

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 3 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92105 Nr: 3491-08.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleudenice da Silva, Isaura Neto da Silva Oliveira, 

Carmem Lima de Albuquerque, Denizia Tavares Dias Andrade, Amilto 

Severino de Andrade, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA, Tereza de 

Oliveira Aires, Luzia Francisca da Costa Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3491-08.2014.811.0013

Código nº 92105

Vistos.

MANTENHO a decisão de fl. 356 por seus próprios fundamentos, motivo 

pelo qual REJEITO o petitório de fls. 359/362.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

No mais, CUMPRA-SE a íntegra do interlocutório de fl. 356.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 04 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 80832 Nr: 2983-33.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Alves da Silva, Edesio Zonozocai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DEFIRO o pleito de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada 

pela Defesa, e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao segregado CLEBER 

ALVES DA SILVA, mediante as seguintes MEDIDAS CAUTELARES 

previstas no art. 319, do Código de Processo Penal:a)Comparecimento 

mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, entre o dia 01 e 

05 de cada mês;b)Comparecimento a todos os atos processuais para os 

quais for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a 

residência;c)Proibição de se ausentar da Comarca de Jaru/RO por período 

superior a 08 (oito) dias sem avisar o juízo;d)Proibição de portar armas de 

fogo ou armas brancas, ainda que no exercício de sua 

prof issão;e)Pro ib ição de Prat icar  do losamente in f rações 

penais.EXPEÇA-SE o competente Alvará de Soltura em favor do 

pronunciado CLEBER ALVES DA SILVA, se por outro motivo não deva 

permanecer preso.Deverá o Sr(a). Oficial(a) de Justiça, adverti-lo de que, 

no caso de descumprimento das referidas medidas, poderá ter o beneficio 

revogado.No mais, considerando que o i. Causídico reiterou que apenas 

representou os interesses do denunciado durante a audiência de 

custódia, DETERMINO a intimação do denunciado para que informe se irá 

constituir novo Causídico ou se deseja ser patrocinado pela Defensoria 

Pública desta Comarca.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 99677 Nr: 1913-73.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Pereira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - 

OAB:7400

 Ressalto que nesta Comarca existe campus do curso de Direito da 

UNEMAT, havendo atuação do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, apto e 

ávido a participar de forma graciosa na defesa dos réus necessitados, 

não havendo custo adicional para o Estado.Desse modo, diante de todas 

essas considerações, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da 

UNEMAT – campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu JACKSON 

PEREIRA DE QUEIROZ até o final da demanda, de forma graciosa, sem 

arbitramento de honorários advocatícios.Intime-se o NPJ para que assuma 

o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se a vítima, testemunhas, 

Ministério Público e Defesa.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos 

residentes fora desta Comarca.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 175459 Nr: 7017-41.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Renato Ferreira Graciani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Sandro Nery 

Ferreira - OAB:5.768

 Visto em correição.

DESIGNO o dia 20 de setembro de 2018, às 12h40min, para inquirição da 

testemunha WALTER DE OLIVEIRA PEIXOTO. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando os dados da presente carta precatória e a data 

agendada para realização do ato.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 176442 Nr: 7479-95.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacome Tavares Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leidineia Kátia Bosi - 

OAB:14.981

 Visto em correição.

DESIGNO o dia 20 de setembro de 2018, às 12h40min, para inquirição da 

testemunha SEBASTIÃO ANDRADE RIBEIRO. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando os dados da presente carta precatória e a data 

agendada para realização do ato.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 145809 Nr: 6057-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, KALEBE KEYZER MENDES MENEZES - OAB:38040, Noel 

D' Jorge Antonio do Nascimento - OAB:26.594/GO

 Visto em correição.

Considerando o teor do Acordão de ref. 162, DETERMINO que a Secretaria 

cumpra conforme ordenado, expedindo o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do segregado.

Após, vistas dos autos às partes para apresentação de memoriais finais, 

no prazo legal.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 60332 Nr: 672-06.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zigomar Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmino da Arruda Salomé 

Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Em cumprimento Prov. 52/07/CGJ, abro vistas a defesa técnica do 

reeducando para manifestação do memorial do cálculo de fls.602

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 82556 Nr: 4837-62.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697-B

 Vistos em correição.

Considerando a apresentação dos memoriais finais por parte da i. Defesa 

devolvo os autos à secretaria para que seja realizado o lançamento 

pertinente, considerando que o processo está apto a prolação de 

sentença.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 89775 Nr: 1563-22.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão acostada às fls. 162 (Ref. 95), 

DETERMINO a intimação pessoal do denunciado para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, devendo o Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 62941 Nr: 3283-29.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio de Freitas Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Vasconcelos - 

OAB:5460-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando o teor da petição retro, bem como a sistemática dos 

trabalhos correicionais, devolvo o prazo de manifestação do n. Defensor 

Público e determino a remessa dos autos àquele órgão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 85068 Nr: 2635-78.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giuliano Manoel Lopes Araujo, Marcio Barbosa 

do Nascimento, José Júnior Honório, Kaio Cesar Martins Borges, Denilson 

Slander Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a sentença exarada às fls. 444 e 444-v.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 92887 Nr: 4143-25.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Souza Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Os presentes autos necessitam de estudos aprofundados, incompatível 

com as atividades correicionais. Portanto, volvam-me conclusos para 

designação de audiência ou demais deliberações, após a correição, 

conforme art. 21, inciso V da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84471 Nr: 1978-39.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francismar Leite Surubi, Antonio Paulino 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão acostada às fls. 302, DETERMINO a 

intimação pessoal do denunciado para que informe se constituirá novo 

causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública atuante nesta 

Comarca, devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

CUMPRA-SE as alíneas “a” e “b” da decisão exarada às fls. 303.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 48461 Nr: 5552-12.2009.811.0013
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano dos Santos Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Souza Cardoso Bueno 

- OAB:6.071/MS

 Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão acostada às fls. 183, DETERMINO a 

intimação pessoal do denunciado para que informe se constituirá novo 

causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública atuante nesta 

Comarca, devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60332 Nr: 672-06.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zigomar Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmino da Arruda Salomé 

Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Os presentes autos necessitam de estudos aprofundados, incompatível 

com as atividades correicionais. Portanto, volvam-me conclusos para 

designação de audiência ou demais deliberações, após a correição, 

conforme art. 21, inciso V da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 91067 Nr: 2656-20.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oriovaldo Teotônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Os presentes autos necessitam de estudos aprofundados, incompatível 

com as atividades correicionais. Portanto, volvam-me conclusos para 

designação de audiência ou demais deliberações, após a correição, 

conforme art. 21, inciso V da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175159 Nr: 6892-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerry Adriani dos Santos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Ante o exposto, por não existir qualquer alteração fático-jurídico que 

ensejou a prisão preventiva do acusado, INDEFIRO o pedido da i. Defesa e 

mantenho a prisão preventiva de JERRY ADRIANI DOS SANTOS COSTA, 

pelos seus próprios fundamentos.

Cientifique-se a Defesa Técnica e o Ministério Público.

Expeça-se alvará para levantamento, pela Defesa, da quantia depositada 

nos autos, na conta bancária que deverá ser informada pela defesa no 

prazo de 10(dez) dias.

Após, por ter o presente feito atingido sua finalidade, pois já existe Ação 

Penal em curso sob o nº 7248-68.2018.811.0013, DETERMINO o seu 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 92418 Nr: 3764-84.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Cristiano Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:8841-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Os presentes autos necessitam de estudos aprofundados, incompatível 

com as atividades correicionais. Portanto, volvam-me conclusos para 

designação de audiência ou demais deliberações, após a correição, 

conforme art. 21, inciso V da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 87216 Nr: 4906-60.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Santos Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão acostada às fls. 50, DETERMINO a 

intimação pessoal do denunciado para que informe se constituirá novo 

causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública atuante nesta 

Comarca, devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83259 Nr: 4956-23.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margareth Vieira dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Creder Leite Lopes 

- OAB:MT n°.9.219, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Vistos em correição.

Considerando a manifestação do Ministério Público acostada às fls. 90, 

determino a permanência dos autos em arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55063 Nr: 5788-61.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denilson Jesus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Os presentes autos necessitam de estudos aprofundados, incompatível 

com as atividades correicionais. Portanto, volvam-me conclusos para 

designação de audiência ou demais deliberações, após a correição, 

conforme art. 21, inciso V da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 42857 Nr: 5064-28.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Marques Machado Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento do mandado de prisão em 03/07/2018 (fls. 

468), nesta data elaborei novos cálculos de pena (anexo).

Vista à Defesa e ao Ministério Público e, após, conclusos para 

homologação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173800 Nr: 6349-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Felipe dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Gibim Lacerda - 

OAB:5951/MS

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, acolho a justificativa da testemunha Karollay Cassini Bianchi, logo, 

REDESIGNO o ato para o dia 20/09/2018 ás 14h45mn II. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. INTIME-SE 

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64754 Nr: 797-37.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionne Ferreira Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando o teor da petição retro, bem como a sistemática dos 

trabalhos correicionais, devolvo o prazo de manifestação do n. Defensor 

Público e determino a remessa dos autos àquele órgão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 80543 Nr: 2659-43.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Teixeira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a sentença exarada às fls. 99.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34411 Nr: 1857-55.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimar Augusto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Otávio Mundim Oliveira 

- OAB:22817/MT

 Vistos em correição.

Considerando os memoriais finais acostados aos autos pela i. Defesa, 

devolvo o feito à Secretaria para que seja realizado o lançamento devido e 

volva-me concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 118373 Nr: 2991-68.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Gonçalves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Visto em correição.Trata-se de AÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

ROBERTO GONÇALVES SANTOS, pelo cometimento do delito previsto no 

artigo 121, §2º, inciso IV c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘’f’’ c/c artigo 14, 

inciso II c/c artigo 121, §4º, in fine, todos do Código Penal( ...)SUBMETO o 

paciente ROBERTO GONÇALVES SANTOS à medida de segurança de 

tratamento ambulatorial, com interpretação analógica ao regime domiciliar 

previsto no Código de Processo Penal, que perdurará enquanto não 

disponibilizada vaga para internação em unidade de tratamento, com as 

seguintes condições: A) Poderá ausentar-se de sua residência tão 

somente para realizar tratamento clínico e consultas médicas com o Dr. 

Alexandre Augusto Sanches Camargo, médico a ser custeado pela família 

do segregado, devendo ser encaminhado a este Juízo relatório dos 

atendimentos, com periodicidade máxima de dois meses;B) 

Comparecimento ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial desta 

Comarca, para avaliação e acompanhamento, devendo este órgão remeter 

ao Juízo relatórios mensais informando o estado de saúde do paciente.Por 

fim, NOMEIO como curadora especial sua esposa, LUCIANA DE SOUZA, 

portadora do RG nº 178346-3 SS/MT e CPF/MF sob o nº 040.686.201-05, 

residente e domiciliada à Avenida Bahia, nº 2739, Bairro Santa Fé, nesta 

cidade de Pontes e Lacerda/MT, com fim específico de responder perante 

este Juízo pelo tratamento ambulatorial, ficando responsável por ministrar 

as medicações prescritas e viabilizar as consultas médicas, sendo que 

deverá comparecer na Secretária desta 3º Vara para assinar o Termo de 

Compromisso, com a MÁXIMA URGÊNCIA.Logo após, EXPEÇA-SE a 

AUTORIZAÇÃO de saída para cumprimento da medida de segurança 

consistente em tratamento ambulatorial, em sua residência.Oficie-se ao 

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial desta Comarca, notificando-os do 

teor desta decisão.Ciência ao Ministério Público e Advogado 

Constituído.Intimem-se. Expeça-se o necessário.Cumpra-se com 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 118252 Nr: 2967-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0, Waldeci 

Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 .PENA FINALNão foram reconhecidas causas de diminuição de pena. No 

entanto, o Conselho de Sentença reconheceu a causa de aumento 

prevista no §7º, inciso III, do art. 121 do Código Penal (crime praticado na 

presença de descendente). Desta feita, considerando a tenra idade da 

descendente, fator que contribui para amenizar o trauma decorrente da 

cena, dada a menor compreensão dos fatos, aumento a pena em 1/3 (um 

terço), tornando-a DEFINITIVA em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.DO 

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENAO réu foi preso no dia 03 de junho de 

2016, contabilizando, portanto, até o dia de hoje (04 de setembro de 2018), 

02 (dois) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de segregação cautelar, 

sendo assim, não alterará o regime inicial de cumprimento de pena, que 

nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal será o FECHADO. Em 

decorrência de estarem presentes motivos ponderosos à segregação 

preventiva do sentenciado, consubstanciados pelos pressupostos (fumus 

commissi delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta 

decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de 

fundamento à reprimenda legal (periculum libertatis), o qual se revela pela 

necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei 

penal, NEGO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 

DO DISPOSITIVO Pelo exposto e considerando a vontade soberana do 

Conselho de Sentença, CONDENO o réu ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA, 

qualificado nos autos, nas sanções do art. 121, §2º, II, IV, VI, §2º-A, I e 

§7º, III, do Código Penal (homicídio qualificado), à pena privativa de 

liberdade de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65448 Nr: 1488-51.2012.811.0013
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weder de Lacerda Silva - 

OAB:18773

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Os presentes autos necessitam de estudos aprofundados, incompatível 

com as atividades correicionais. Portanto, volvam-me conclusos para 

designação de audiência ou demais deliberações, após a correição, 

conforme art. 21, inciso V da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62054 Nr: 2394-75.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Os presentes autos necessitam de estudos aprofundados, incompatível 

com as atividades correicionais. Portanto, volvam-me conclusos para 

designação de audiência ou demais deliberações, após a correição, 

conforme art. 21, inciso V da CNGC.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001923-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FISCHER & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001923-95.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: FISCHER & CIA LTDA 

EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos 

etc. Dê-se vistas ao autor para que, em dez dias, dê andamento ao feito. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 4 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010928-61.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

ANGELICA OLIONI DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADAO JANUARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010928-61.2014.8.11.0013. REQUERENTE: ADAO JANUARIO DOS 

SANTOS, AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI - EPP, ANGELICA OLIONI 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Certifique-se eventual 

ocorrência de trânsito em julgado. PONTES E LACERDA, 4 de setembro de 

2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001953-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

INGRID DOS SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor trouxe aos 

autos indícios de prova que autorizassem a concessão nesta fase 

processual dos pleitos iniciais. Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinar a parte requerida que 

proceda a REATIVAÇÃO no prazo de 24 horas DA LINHA (65) 9 9801- 

1228 em nome da promovente. Outrossim, com fulcro no inciso IV do 

art.139 c/c inciso IV do art.77, ambos do CPC, determino como medida 

coercitiva e necessária para assegurar o cumprimento com exatidão da 

decisão judicial de antecipação da tutela, aplicação de multa por ato 

atentatório à Justiça, no valor de R$100,00 por dia, até o montante de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Na seqüência, prossiga-se com a designação 

de audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar 

a presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000469-77.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO BORGES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA LOPES (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000469-77.2018.8.11.0014 - Comarca de Dom Aquino/MT 

Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo este despacho como 

mandado. Verificada que esta precatória não esta instruída com os 

documentos necessários e comprovantes de pagamentos das custas e 

diligências, ou comprovação do deferimento da justiça gratuita, intime-se 

para regularização e devido preenchimento de tais requisitos. Após, 

devolvam-se os autos à origem com as homenagens deste Juízo, 
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procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Promovam-se as 

diligências necessárias, inclusive, se necessário, fora do expediente 

forense e em plantão judicial. Independentemente de nova conclusão: a) 

Após o cumprimento ou resultado negativo da diligência, devolvam-se os 

autos à origem com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo; b) Constatando que o ato deva ser praticado 

em outra comarca, diante do caráter itinerante, remeta-se a deprecata, 

oficiando-se a origem e anotando-se. Comunique-se à Comarca 

Deprecante, prestando as informações. Via digitalmente assinada da 

decisão e devidamente instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. - 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000408-22.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF (ADVOGADO(A))

IRASEMA BARCELLO DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON FRANCISCO MARTINUCCI RODRIGUES (RÉU)

GILMAR FRANCISCO BORJAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Trata-se de ação de retificação de registro 

imobiliário ajuizada por JOSÉ ALVES DA SILVA e outra, já qualificados nos 

autos. De início, RECEBO a emenda à exordial e, por conseguinte, DEFIRO 

a gratuidade de justiça. Prosseguindo, Prosseguindo, DETERMINO a 

remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado e 

cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novo Código de Processo Civil, e com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse do réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). Ainda, em respeito à Lei de 

Registros Públicos (LRP), CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes e, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos com as mesmas advertências acima declinadas. 

INTIMEM-SE, ademais, pela via postal, os Representantes Municipal, 

Estadual e da União para que manifestem eventual interesse, 

remetendo-lhes cópias dos documentos apresentados na inicial. Por fim, 

OFICIE-SE à Tabeliã do RGI desta comarca para que, em 15 (quinze), 

querendo, manifeste-se nos autos. Ciência, por cautela, ao Ministério 

Público Estadual. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61687 Nr: 1369-87.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindolfo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28680 Nr: 1186-87.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hebert Moreira Lima - 

OAB:13457-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor competente para as 

devidas vinculações de valores aos presentes autos, bem como a parte 

requerente informe os addos bancários para transferência dos valores

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 79403 Nr: 789-47.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fonseca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalia Fernandes Veroneze 

Sandrini - OAB:OAB/MT 18604/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentgarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25377 Nr: 658-24.2008.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Cirilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63730 Nr: 337-76.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joilson Candido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN, Sr Thiago França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autota, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28630 Nr: 1136-61.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teonilio Pereira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Reveriego Correia - 

OAB:256111/SP, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor competente para as 

devidas vinculações de valores aos presentes autos, bem como a parte 

requerente informe os addos bancários para transferência dos valores

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70537 Nr: 764-05.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Pereira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Castro Menezes - 

OAB:16.545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo ã remessa dos autos ao setor competente, para 

solicitar a vinculação dos valores contidos nos ofícios retro aos presentes 

autos, bem como para as intimações pertinentes, a fim de informar os 

dados bancários para transferência dos respectivos valores

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 78980 Nr: 625-82.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Albuquerque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agandada para o dia 

16/10/18, às 13:30 horas, no centro judiciário de solução de conflitos - 

CEJUSC

Certifico ainda qua procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Peeira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67285 Nr: 827-64.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benvinda de Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo ã remessa dos autos ao setor competente, para 

solicitar a vinculação dos valores contidos nos ofícios retro aos presentes 

autos, bem como para as intimações pertinentes, a fim de informar os 

dados bancários para transferência dos respectivos valores

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 76072 Nr: 1527-69.2017.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI GARCIA SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos para proceder a INTIMAÇÃO da parte 

autora, via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico) a fim 

de dar prosseguimento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 78692 Nr: 481-11.2018.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Pina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozete Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio de Castro Leite 

Nogueira - OAB:5622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autota, para no prazo lçegal, 

impougnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66371 Nr: 310-59.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66373 Nr: 312-29.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69961 Nr: 430-68.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Obeceli Mendes da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67833 Nr: 1101-28.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilo Inacio Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67835 Nr: 1103-95.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Maria de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67884 Nr: 1131-63.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Luíza Moreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67937 Nr: 1160-16.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67834 Nr: 1102-13.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Jerônimo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Chefe Federal - 

do INSS - OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63244 Nr: 1416-27.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daria Honoria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78684 Nr: 473-34.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelton Wender Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:12.025

 Processo nº. 473-34.2018.811.0014 (Código 78684)

VISTO,

CIENTE da certidão de fl. 22.

Deste modo, considerando a suspensão dos trabalhos da Defensoria 

Pública Estadual nesta comarca, por tempo indeterminado, NOMEIO o 

advogado YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB/MT 

12025, como defensor dativo do denunciado, devendo este ser intimado 

para, em 05 (cinco) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa 

nomeação.

 Desde já, ARBITRO ao defensor nomeado o valor de 05 URH a serem 

pagas pelo Estado de Mato Grosso em razão da sua atuação no feito, 

conforme tabela da OAB/MT, devendo o dativo apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 27 de Agosto de 2018.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79443 Nr: 819-82.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ruth 

Lorena Araújo Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Jesus de Oliveira, Fábio Domingos, 
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Patricio Francisco Dias, Josane Francisca Dias de Souza, Renato Ramos 

de Oliveira, Fernanda Teixeira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Bouret Orro - 

OAB:OAB/MT 22.974, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT, João 

Roberto Hatch de Medeiros - OAB:OAB/MT 3.490, Leopoldo 

Queiroz Paim - OAB:12413/MT

 Código: 79443

DECISÃO

VISTO,

Verifica-se que às fls. 629/633 foi juntado acórdão proferido no HC 

1008422-37.2018.8.11.0000, o qual julgou procedente o pedido aviado em 

favor de FÁBIO DOMINGOS, concedendo-lhe a ordem de habeas curpus, 

a fim de conceder-lhe a liberdade provisória. Contudo, determinou-se que 

esta autoridade judiciaria expedisse alvará, fixando medidas cautelares 

menos severa que o cárcere, com o fito e assegurar o sucesso 

processual, bem como admoestasse o réu que o descumprimento das 

providências a serem decretadas, ou mesmo a superveniências de fatos 

novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à 

prisão, nos termos do artigo 282, parágrafos 4º e 5º, c/c artigo 312, 

parágrafo único, c/c artigo 316 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Diante do acórdão proferido no HC 1008422-37.2018.8.11.0000, 

DETERMINO seja o réu FÁBIO DOMINGOS posto em liberdade provisória.

 Para tanto, fixo as seguintes medidas cautelares do art. 319, do CPP:

 a) Comparecimento em juízo até o quinto dia útil de cada mês para 

esclarecer e justificar suas atividades;

b) Proibição de manter contado com as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público por qualquer meio físico, eletrônico (telefone, e-mail, etc.) 

ou por meio de interposta pessoa;

c) Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, 

devendo comunicar a este, imediatamente, eventual mudança de 

endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos 

processuais;

 d) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

O acusado deve cumprir as medidas cautelares acima estabelecidas, nos 

termos dos arts. 282, § 4º e 310, parágrafo único do CPP, sob pena de 

decretação da prisão preventiva.

 EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver 

preso.

Intimem-se e cientifique-se.

No mais, dê prosseguimento ao feito, cumprindo as determinações 

pendentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78855 Nr: 579-93.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Pinheiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 “VISTO. Vislumbra-se que neste ato fora realizado o interrogatório do réu, 

anteriormente à inquirição das testemunhas, com a anuência das partes. 

Ademais, verifica-se que as testemunhas arroladas pelas partes 

encontram-se de férias, conforme ofício juntado aos autos, razão pela 

qual, DEFIRO o pedido da acusação/defesa e, deste modo REDESIGNO o 

presente ato para o dia 13/09/2018 às 15h30min (MT). Ainda, 

considerando que o réu já fora interrogado neste ato, razão pela qual, 

dispenso a presença do mesmo no ato redesignado. Por fim, 

REQUISITEM-SE as testemunhas arroladas, vez que as mesmas são 

investigadores da Policia Civil. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

com urgência vez que se trata de processo com réu preso, expedindo o 

necessário.”.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000437-72.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO JOSE RIBEIRO REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Cuidam os presentes autos de ação de busca 

e apreensão com pedido liminar proposta pelo OMNI S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. em desfavor de LAUDELINO JOSÉ 

RIBEIRO REIS, com base no Decreto-Lei nº 911, de 01.10.69. Narra a inicial 

que o requerido realizou junto ao requerente contrato de financiamento 

para aquisição do veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.0 8V FLEX 4P g 2009 

PRETO NPH-9490. Afirma que a parte requerida não cumpriu com o 

pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas e, 

que, embora o título tenha sido protestado, manteve-se em mora. Com a 

petição inicial vieram cópia do contrato de alienação fiduciária, instrumento 

de protesto, dentre outros documentos. Pois bem. Analisando os autos, 

observo que o contrato anexado com a inicial traz em seu bojo o pacto de 

alienação fiduciária do bem descrito na peça inaugural, autorizando dessa 

maneira a sua busca e apreensão. Por sua vez, a parte ré encontra-se 

constituída em mora por força do instrumento de protesto realizado no 

ofício local, não tendo tomado nenhuma providência para adimplir o débito. 

Assim, comprovada a mora, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do 

bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 

01.10.69. Por consequência, DETERMINO a expedição de mandado busca 

e apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante 

legal da empresa requerente ou quem este indicar. LAVRE-SE o 

respectivo termo de compromisso. Efetivada a medida, CITE-SE o 

requerido para, querendo e em 15 (quinze) dias, contestar a presente 

ação, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da 

medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 

1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04). 

Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 06 de 

setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000376-17.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDICREIA INACIA DA SILVA (REQUERENTE)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON JUSTINO MACHADO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Cuida-se de carta precatória oriunda da 1ª 

Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT com a finalidade de 

proceder à avaliação dos seguintes bens: terreno de 5.000m² (cinco mil 

metros quadrados), situado à Rua Barros, Lote nº 07, Associação Bela 

Vista, e o outro terreno, com mesma medição, confrontando o primeiro 

caracterizado. A finalidade da deprecatada foi cumprida, sobrevindo auto 

de avaliação de: “02 (dois) lotes localizados na Rua Barros, sob número 

07 sendo o outro no fundo, formando uma pequena chácara, na localidade 

denominada ASSOCIAÇÃO BELA VISTA, neste Município, medindo 

5.000m² cada, sendo que nos referidos lotes se encontra edificado um 

barracão tipo quiosque, com uma caixa d’água, poço artesiano, alguns pés 

de eucalipto, cujo imóvel avalio em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) as 

benfeitorias em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) perfazendo o total de R$ 

85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)”. Intimado, o requerido atravessou 

petitório aos autos argumentando a incorreção da avaliação, sob o prisma 

de não ser crível que cada lote tenha sido avaliado em R$ 35.000,00 (trinta 

e cinco mil reais) quando esses se localizam em uma área de invasão, 

distante do centro urbano e sem qualquer registro em cartório. Adiante, 

colacionou ao feito parecer técnico de lavra de agência imobiliária. Pois 
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bem. De elementar conhecimento que, nos termos do artigo 873, do novel 

Código de Processo Civil, não se repetirá a avaliação, salvo comprovado 

erro, dolo ou dúvida, in verbis: “Art. 683. É admitida nova avaliação 

quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência 

de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à 

avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III – o juiz 

tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 

(...)”. Na espécie, o requerido, ora impugnante, alega que a avaliação 

realizada pelo Sr. Meirinho exteriorizou valor superior àquele que o imóvel 

realmente vale, trazendo ao caderno processual, para dar espeque a sua 

insurgência, laudo confeccionado por agência imobiliária. De fato há 

discrepância significativa entre o valor apontado pelo auto de avaliação 

oficial e aquele particular, perfectibilizado a mando do réu. Nesse 

panorama, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso 

perfilhou o entendimento de que o caso é de nomeação de profissional 

técnico para o desenvolvimento dos trabalhos avaliativos, senão vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM PENHORADO- NOVA AVALIAÇÃO – 

DIFERENÇA DISCRAPANTE DE VALORES ATRIBUÍDOS PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA E EM LAUDO UNILATERAL APRESENTADO PELOS DEVEDORES 

– DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – 

DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR TÉCNICO HABILITADO – 

POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENHORA – NÃO 

ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Impõe-se que seja repetida a 

avaliação do imóvel penhorado quando houver discrepância nas 

avaliações levadas a termo pelo Oficial de Justiça e aquela que os 

devedores apresentam em Juízo, podendo o Juiz diante da fundada dúvida 

nomear perito com conhecimentos técnicos para nova avaliação. Não há 

falar em redução da penhora nesta seara recursal, especialmente, quando 

se verifica a necessidade de nova avaliação do bem para se apurar o real 

valor do imóvel e ainda quando se vê que este constitui também objeto de 

garantias de outros financiamentos levados a efeito pelos executados”. 

(TJMT, AI 10079402620178110000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 27.09.2017) Destarte, havendo 

dúvida sobre o valor atribuído ao bem, mostra-se prudente e justificada a 

produção de nova avaliação por profissional técnico habilitado. Posto isso, 

NOMEIO para a avaliação do imóvel descrito na presente deprecata a 

empresa Forense Lab, com endereço à Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, 

Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, Sala 1405, Cuiabá/MT, 

CEP 78.048-250, e-mail contato@forenselab.com, Telefone (65) 

98112-2338 (com atendimento via aplicativo WhatsApp). Assino-lhe, 

desde já, o prazo de 10 (dez) dias para a entrega do laudo. Por 

conseguinte, INTIME-SE a empresa nomeada para oferecer sua proposta 

de honorários, em cinco (05) dias. Apresentada a respectiva proposta, 

INTIME-SE o requerido para que efetue o pagamento dos honorários 

periciais, no prazo de 10 (dez) dias, uma vez que não há comprovação do 

deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo deprecante e, quiçá, houve 

pedido neste sentido na presente missiva. Sem prejuízo, INTIMEM-SE 

ambas as partes para que, dentro de (05) cinco dias, indiquem seus 

assistentes técnicos e formulem quesitos. Por fim, OFICIE-SE ao juízo 

deprecante informando-lhe acerca desta decisão. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000318-14.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IONES MARIA SANGALLI ABI (AUTOR(A))

FABIO ALVES CASTRO MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, RECEBO a emenda à inicial. Trata-se de ação 

previdenciária com pedido de tutela de urgência, ajuizada por IONES 

MARIA SANGALLI ABI em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, já qualificados nos autos. Assevera a autora, em 

apertada síntese, que encontra-se acometida neoplasia maligna, motivo 

pelo faz jus à concessão do auxílio para amparo a pessoa portadora de 

deficiência. Nesse contexto, requer a concessão da tutela de urgência de 

caráter antecipatório. I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. No tocante ao 

pedido de gratuidade de justiça, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV 

assegura “(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se 

que a assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei 

nº 1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que 

não têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o novo Código de Processo Civil disciplina 

a questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, foi colacionado aos autos 

declaração de hipossuficiência e cópia da CTPS, documentos hábeis a 

comprovar a condição para alçar ao deferimento do benefício pretendido. 

Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. II – DA 

TUTELA DE URGÊNCIA. De início, cumpre registrar que se afigura 

perfeitamente admissível, sobretudo nas causas que versem a respeito de 

benefício previdenciário, a concessão da tutela de urgência, desde que 

restem configurados os requisitos elencados pelo art. 300 do NCPC, 

porquanto se está a cuidar de verba de natureza essencialmente 

alimentar. É que a regra inserta na Lei nº 9.494/97 não é de cunho 

absoluto, devendo ser mitigada à luz das circunstâncias que envolvem o 

caso concreto (Precedente: AgRg no Ag 1.230.687/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.12.2011). No caso dos autos, a 

requerente postulou pela concessão de tutela de urgência de caráter 

antecipatório. Ora, é cediço que o instituto da tutela antecipada visa 

adiantar os efeitos da sentença, entregando a parte autora à própria 

pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter 

nitidamente satisfativo, já que através dela a parte requerente não 

pretende simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, 

obter a satisfação provisória do direito. É consabido que para a 

concessão da tutela antecipada imprescindível se faz a verossimilhança 

das alegações e a prova inequívoca do direito pretendido, nos termos do 

que preconiza o art. 300, do NCPC. Contudo, da análise perfunctória das 

provas colacionadas aos autos, verifica-se que não deve prosperar o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, especificamente porque o 

requerimento administrativo data do ano de 2009, a descaracterizar, 

portanto, o periculum in mora. Diante do exposto, porque não preenchida a 

totalidade dos pressupostos exigidos pelo art. 300, do NCPC, INDEFIRO a 

concessão da tutela de urgência em caráter antecipatório. No mais, uma 

vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 

334, §4º), CITE-SE o réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 

2º, do NCPC para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Observe-se o disposto no art. 

347, (referente a colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000320-81.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Cuidam os presentes autos de ação de busca 

e apreensão com pedido liminar proposta pelo OMNI S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. em desfavor de JOSÉ SEVERINO DA 

SILVA FILHO, com base no Decreto-Lei nº 911, de 01.10.69. Narra a inicial 

que o requerido realizou junto ao requerente contrato de financiamento 

para aquisição do veículo GM/CHEVROLET CORSA SED CLASS. LIFE 1.0, 

FLEX/POWE, 2005, AZUL, HPU-3978. Afirma que a parte requerida não 

cumpriu com o pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas 

vencidas e, que, embora o título tenha sido protestado, manteve-se em 

mora. Com a petição inicial vieram cópia do contrato de alienação 

fiduciária, instrumento de protesto, dentre outros documentos. Pois bem. 

Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão. Por sua 

vez, a parte ré encontra-se constituída em mora por força do instrumento 

de protesto realizado no ofício local, não tendo tomado nenhuma 

providência para adimplir o débito. Assim, comprovada a mora, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos termos 
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do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69. Por consequência, 

DETERMINO a expedição de mandado busca e apreensão, nomeando 

como depositário fiel do bem o representante legal da empresa requerente 

ou quem este indicar. LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso. 

Efetivada a medida, CITE-SE o requerido para, querendo e em 15 (quinze) 

dias, contestar a presente ação, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a 

contar da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04). Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se 

mandados necessários. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000419-91.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO N.º 1000419-91.2018.8.11.0033 REQUERENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A REQUERIDO: JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR DESPACHO 

Visto. Defiro pedido constante no id n.º 14821929. Decorrido o lapso 

requerido, 20 (vinte) dias, se recolhido o valor inerente à diligência do 

Oficial de Justiça, cumpra-se o ato deprecado, caso contrário, 

certifique-se, tornando-se, em seguida, os autos conclusos. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro – MT, 22 de agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000532-45.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

ROSENIRE GREJO STOPPI OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação C E R T I D Ã O: Certifico, que 

em cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO em que é parte 

REQUERENTE – ROSENIRE GREJO STOPPI OLIVEIRA - REQUERIDO – 

INSTITUTO DE NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, compareci aos 

endereços indicados e ali estando, INTIMEI: DR. MASSAO PAULO 

WATANABE, médico, endereço Av. Uruguai, 100, o qual após ouvir a 

leitura do mandado recebeu a contrafé, exarou sua nota de ciente no 

verso. Dou fé. OBS: Perícia marcada para 10/10/18, às 10h, endereço Av. 

Uruguai, 100, fone 3386-1200. São José do Rio Claro, 06 de setembro de 

2018. Elizabete Palmeira Dresch Oficiala de Justiça SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22816 Nr: 55-54.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO AMERICO ORTIGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCÍLIO MINGRONI MARCON-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4871/MT

 PROCESSO: 55-54.2009.811.0033

CÓDIGO: 22816

AUTOR: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA

REQUERIDO: TARCÍLIO MINGRONI MARCON – ME.

DESPACHO

Vistos.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 01 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54633 Nr: 475-83.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSO FORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA EPP, GLAUCO LOQUETI MAIA, JULIANA MATARUGO 

MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 475-83.2014.811.0033

CÓDIGO: 54633

AUTOR: BANCO BRADESCO S/A

REQUERIDO: PASSO FORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS 

LTDA EPP E OUTROS.

DESPACHO

Vistos.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 01 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56356 Nr: 1844-15.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MOREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1844-15.2014.811.0033

CÓDIGO: 56356

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM

REQUERIDO: CARLOS MOREIRA LOPES
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DESPACHO

Vistos.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

São José do Rio Claro - MT, 02 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54618 Nr: 462-84.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CRISTÓVÃO SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 462-84.2014.811.0033

CÓDIGO: 54618

AUTOR: BANCO BRADESCO S/A

REQUERIDO: CARLOS CRISTÓVÃO SANTOS LIMA

DESPACHO

Vistos.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 06 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50155 Nr: 1951-30.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER SEABRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 1951-30.2012.811.0033

CÓDIGO: 50155

REQUERENTE: VALTER SEABRA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 SENTENÇA

Vistos,

 Tendo em vista a composição firmada entre as partes, consoante 

proposta de acordo apresentado pelo requerido às fls. 122, com a qual 

concordou o requerente à fl. 125, HOMOLOGO o presente acordo e 

extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 HOMOLOGO, ainda, o cálculo apresentado pelo requerido (fls. 123), com 

a concordância expressa do requerente acerca dos valores obtidos.

 EXPEÇA-SE o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Presidente do 

TJMT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução, consignando que seu silêncio importará em 

extinção pelo pagamento.

Sem custas.

Transitada em julgado pela preclusão lógica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, arquivem-se.

São José do Rio Claro-MT, 16 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53974 Nr: 3583-57.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE ANDRADE DE SOUSA, EDMILSON 

RODRIGUES LOPES, ROGÉRIO APARECIDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 3583-57.2013.811.0033

CÓDIGO: 53974

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE MT

 REQUERIDO: ROSILENE ADNRADE DE SOUSA E OUTROS

DESPACHO

Vistos.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

São José do Rio Claro - MT, 02 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64053 Nr: 1182-80.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE JACOMINA ZUCCHI DE LIMA - ME, 

IVANETE JACOMINA ZUCCHI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1182-80.2016.811.0033

CÓDIGO: 64053

AUTOR: BANCO BRADESCO S/A

 REQUERIDO: IVONETE JACOMINA ZUCCHI DE LIMA – ME E OUTRO.

DESPACHO

Vistos.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 
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pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

São José do Rio Claro - MT, 21 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60109 Nr: 1508-74.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY ROBSON SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Visto.

Antes de apreciar a petição de fls. 1.054/1.060, determino sejam os 

advogados do acusado intimados para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, assinarem a respectiva peça sob pena de não apreciação do pleito.

Certifique-se.

Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27425 Nr: 1302-36.2010.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDPAL, MLAS, EPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS, JFMS, VS, AMSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7.330, Cleusa Pereira 

Braga - OAB:7280-B, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1302-36.2010.811.0033

Cód. 27425

Vistos.

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO COM PEDIDO LIMINAR 

“INAUDITA ALTERA PARS” promovida por NANTES E SILVA LTDA, 

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA E EDNEI PAES NANTES em desfavor de 

ELESIO RENATO SCHAFER, JULIANE FÁTIMA MOHR SCHAFER, VALDÉCIO 

SCHWADE E ADELAIDE MARIA SCHWADE, devidamente qualificada nos 

autos.

Intimada, a parte autora, tanto pessoalmente, quanto por meio de seu 

procurador constituído, estes permaneceram inertes, sem providenciar o 

necessário ao regular andamento do processo.

Anoto que ausente endereço atualizado da parte autora, deve ser a 

intimação reputada como válida, isso porque compete à parte autora 

manter seus cadastros atualizados, a teor do artigo 274 do Código de 

Processo Civil.

Entrementes, decorrido o prazo da intimação, o autor não promoveu o 

regular andamento do feito, sendo caso, portanto, de adotar-se a 

providência prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu os atos e diligências 

que lhe competiam, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 05 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76761 Nr: 93-51.2018.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE ARAÚJO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60109 Nr: 1508-74.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY ROBSON SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Visto.

O acusado compareceu aos autos às fls. 1.054/1.060 e, novamente 

protestou pela oitiva dos peritos na sessão plenária do Júri para fins de 

esclarecimentos do laudo pericial.

Referida questão resta superada, consoante já decidido reiteramente no 

autos. Todavia, considerando as dúvidas suscitadas pelo acusado no 

pedido de fls. 1.054/1.060, embora intempestivamente, já que intimado para 

manifestar-se sobre o laudo complementar, não apresentou qualquer 

objeção, limitando-se a postular, sem qualquer justificativa, a oitiva do 

perito na instrução plenária, conforme se vê às fls. 977/978, determino 

sejam os peritos responsáveis pela elaboração do laudo pericial intimados 

para esclarecerem os quesitos apontados pelo acusado na petição 

1.054/1.060.

Assim, intime-se o Ministério Público para, no prazo de 24:00 horas 

informar se deseja sejam prestados mais esclarecimentos sobre os laudos 

periciais encartados nos feito.

Decorrido o prazo assinalado, intimem-se os peritos para, no prazo de 

48:00 horas, prestarem os esclarecimentos solicitados.

Com o encarte do laudo, intime-se as partes para manifestarem-se no 

prazo de 24:00 horas. Certifique-se.

Após, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79212 Nr: 1167-43.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO CELLONI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao primeiro requisito, entendo que as conversas pelo aplicativo 

WhatsApp acostada às fls. 29/47, aliado à juntada dos comprovantes de 

depósito aos requeridos (fls. 26/28), evidenciam a veracidade das 

alegações apresentadas inicialmente, inclusive corroboradas pela 

declaração do médico psiquiatra declarando a patologia dos transtornos 

sofridos pelo requerente. Já o segundo requisito é patente, uma vez que o 

decurso do tempo pode atrapalhar ainda mais eventual direito pleiteado 

pela parte autora, além do mais o deferimento das medidas pretendidas 

pelo autor, em sede de tutela de urgência prejuízos algum enseja às 

partes, não havendo, até então, motivos para o indeferimento da 

tutela.Pelas razões expendidas, DEFIRO a tutela de urgência pretendida 

para o fim de determinar:1) a expedição de ofício à Caixa Econômica 

Federal para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, toda e qualquer 

informação com relação à qualificação pessoal dos requeridos e das 

correlatas contas bancárias constantes em seus cadastros, sendo eles:- 

JUBERTO DARLAN S SOUZA, agência 4150, operação 013, conta 

00035853-2- INGRID NONATA DE ARAÚJO, agência 4139, operação 013, 
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conta 00032954-0- MAURO SOARES, agência 1086, operação 013, conta 

00058957-1- ROSILENE MEDEIROS B AS, agência 1006, operação 013, 

conta 00117447-6- THALYTA SANTOS DE MATOS, agência 1086, 

operação 013, conta 00065897-2- VIVIANE MADUREIRA SOUZA, agência 

3579, operação 013, conta 00022080-8- ALANNA MORENO DE LIMA, 

agência 3086, operação 013, conta 00035144-9- NELI CRISTINA A S 

OLIVEIRA, agência 1367, operação 013, conta 0028165-De posse da 

resposta do ofício expedido, venham imediatamente conclusos para 

deliberações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – 

MT, 05 de setembro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66376 Nr: 2528-66.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA ABATE DE ANIMAIS LTDA - ME, KELY 

FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2528-66.2016.811.0033

CÓDIGO: 66376

AUTOR: SICREDI OURO VERDE

REQUERIDO: SILVA ABATE DE ANIMAIS LTDA – ME E OUTRA.

DESPACHO

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora à fls. 77, de modo procedo às 

buscas nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando aos autos 

folha contendo o endereço do requerido.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 29 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64879 Nr: 1607-10.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1607-10.2016.811.0033

CÓDIGO: 64879

AUTOR: SICREDI OURO VERDE MT

REQUERIDO: ELIANE MARA MELLO

DESPACHO

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora à fls. 108, de modo procedo 

às buscas nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando aos autos 

folha contendo o endereço do requerido.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 29 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1706 Nr: 355-65.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DA SILVA FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 Autos nº 355-65.1999.811.0033

Cód. 1706

Vistos.

Considerando o decurso do prazo da executada para se manifestar 

quanto ao bloqueio de valores em suas aplicações financeiras, consoante 

certidão de fls 424, DEFIRO a expedição de alvará na forma indicada pela 

exequente às fls. 428.

Sem prejuízos, PROCEDI, nesta data, a busca via sistema Renajud 

(anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 30 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50640 Nr: 2555-88.2012.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

CRISTIANO DE OLIVEIRA, MARIA ROCHA SANTIAGO, DANIEL FIALHO, 

CRISTIANE DE ALMEIDA AMPARO DA ROCHA, ROTARY CLUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ARTEIRO 

GARGIULO - OAB:214.362/SP, PRESLEY EMRESON BRIANTE - 

OAB:183464

 AUTOS: 2555-88.2012.811.0033

CÓDIGO: 50640

REQUERENTE: ISAIAS DA SILVA

 REQUERIDO: IMCOL IMÓVEIS COLONIZAÇÃO LTDA, CRISTIANO DE TAL, 

MARIA ROCHA SANTIAGO E DANIEL FIALHO.

SENTENÇA

Vistos,

 Inicialmente, determino que se procedam às anotações necessárias 

quanto à procuradora constituída pela parte requerida Cristiane Amparo da 

Rocha Rosal, consoante requerimento de fl. 124 e instrumento 

procuratório de fl. 126.

Tendo em vista a composição firmada entre as partes, consoante acordo 

de fls. 122/128, homologo o presente acordo e extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Registro que vale esta sentença como título hábil para a transferência do 

domínio perante o Registro de Imóveis nos termos do acordo ora 

homologado.

Transitada em julgado pela preclusão lógica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, arquivem-se.

São José do Rio Claro-MT, 04 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19864 Nr: 1632-38.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA DA SILVA REIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 
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OAB:1585287

 Visto,

Tendo em vista a informação de f. 144, extingo o feito, por satisfação, nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20737 Nr: 593-69.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA CALHEIROS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 10 dias, 

sobre a petição de fls. 121, e cálculo que instruiu.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se, após, tornem-se o autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33395 Nr: 1585-88.2012.811.0033

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WELINTON DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o enorme lapso temporal existente entre a formulação do 

pedido de restituição e a análise deste, determino seja intimado o 

requerente para informar se ainda possui interesse na restituição do bem 

apreendido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Em caso positivo, oficie-se à GCCO da Polícia Judiciária Civil do Estado de 

Mato Grosso para que informe se o veículo VW Gol 1.0, cor branca, placa 

NJS 2695, ano/modelo 2010/2011, objeto de realização de perícia em 

razão da suposta utilização do veículo para fuga após o crime patrimonial 

praticado contra a agência bancária de Nova Maringá/MT (fls. 45/54), 

ainda se encontra apreendido. Do mesmo modo, deverá informar a GCCO 

o Inquérito Policial ou Ação Penal referente à determinação da confecção 

do laudo pericial n.º 02.05.001502/2012 (fls. 45/54), devendo ser o 

referido laudo encaminhado juntamente com o ofício para fins de 

instrução.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74320 Nr: 3070-50.2017.811.0033

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BRANDCAR VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o exaurimento da finalidade do presente autuado, eis que o 

objeto do pedido de restituição foi entregue ao proprietário à fl. 58 sem a 

formulação de outros requerimentos, arquive-se o presente feito, após as 

anotações e baixas devidas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65081 Nr: 1686-86.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DE QUADRO FERREIRA, PAULO 

PEREIRA LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Com as informações positivas, intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74297 Nr: 3058-36.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE 

BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 Vistos.

A parte executada apresentou às fls. 79/84 impugnação à penhora e 

avaliação levada a efeito nos autos, assinalando que valor atribuído à área 

não corresponde à realidade de mercado, razão pela qual requereu seja 

procedida a reavaliação do bem por expert. Consequentemente arguiu 

excesso de penhora e, ao final postulou sua substituição, requerendo que 

esta recaia sobre a área de 152 ha, de vegetação nativa do imóvel 

matriculado sob o n.º 6.694, liberando-se, o restante da área.

Instada, a parte exequente discordou do laudo particular apresentado pelo 

executado, ao final requereu prazo para apresentação de laudo por perito 

particular.

 Determinado às fls. 137 a realização da avaliação da área penhorada por 

perito do juízo.

Às fls. 138, compareceu a parte exequente ao feito e apresentou laudo 

particular referente à avaliação da área penhorada, cujo valor diverge 

daquele apresentado pelo oficial de justiça e, ainda do apresentado pelo 

executado, pugnando, ao final por sua homologação.

Indefiro o pleito de fls. 138.

Assim, visando sanar as dúvidas referentes ao valor da área penhorada, 

mister seja realizada perícia conforme já determinado às fls. 137, 

mantendo-se, por cautela, a penhora ora levada a efeito nos autos, já que 

não entrevisto qualquer prejuízo às partes. Assim, postergo a análise da 

redução da penhora, conforme postulado pela parte executada, para após 

o encarte ao feito do laudo pericial.

Logo, cumpra-se conforme já determinado às fls. 137.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79558 Nr: 1342-37.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚBIA DE OLIVEIRA ANASTÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 571 de 779



OAB:3539-B/MT

 (...) Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de restituição 

formulado por Núbia de Oliveira Anastácio à fl. 105, devendo o aparelho 

celular permanecer apreendido até ulterior comprovação de sua 

propriedade.Intimem-se a acusada desta decisão.Aguarde-se a realização 

da audiência de instrução e julgamento designada à fl. 104, devendo a 

secretaria realizar as intimações e requisições necessárias para a regular 

execução do ato.Junte-se o laudo toxicológico definitivo aos autos, 

conforme requerido pelo Ministério Público Estadual à fl. 36.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30402 Nr: 1156-58.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, NANTES COMÉRCIO 

DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER, JULIANE FATIMA 

MOHR SCHAFER, VALDECIO SCHWADE, ADELAIDE MARIA SCHAFER 

SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/O, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013, ROBSOM HUILSON COLLI - OAB:11001-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA CORADI BRAGA - 

OAB:14243

 No mesmo sentido se encontram as teses firmadas pelo STJ, ao apreciar 

o tema em apreço sob o regime do recurso repetitivo:1) Em regra, para 

que haja fraude à execução é indispensável que tenha havido a citação 

válida do devedor;2) Mesmo sem citação válida, haverá fraude à 

execução se, quando o devedor alienou ou onerou o bem, o credor já 

havia realizado a averbação da execução nos registros públicos (art. 

615-A do CPC). Presume-se em fraude de execução a alienação ou 

oneração de bens realizada após essa averbação (§ 3º do art. 615-A do 

CPC).3) Persiste válida a Súmula 375 do STJ segundo a qual o 

reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora 

do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente;4) A 

presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, 

devendo ser respeitado a parêmia (ditado) milenar que diz o seguinte: “a 

boa-fé se presume, a má-fé se prova”;5) Assim, não havendo registro da 

penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus de provar que o 

terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o 

alienante à insolvência (art. 659, § 4º, do CPC). STJ. Corte Especial. REsp 

956.943-PR, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. 

João Otávio de Noronha, julgado em 20/8/2014 (recurso repetitivo) (Info 

552). Com essas considerações NÃO RECONHEÇO a alegação de fraude 

à execução apresentada pela exequente e determino a sua intimação para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro-MT, 05 de setembro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79051 Nr: 1093-86.2018.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVA TANCREDO DE PAULA, IVM, CGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE PAULA COSTA MARQUES, 

MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA, Cpf: 

86275755172, Rg: 1239354-3, Filiação: Wilson Candido de Oliveira e 

Fátima Maria de Oliveira, data de nascimento: 09/09/1979, brasileiro(a), 

natural de Cristianopolis-MT, convivente, construtor, Telefone 66 9996 

5122. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para o 

fim de conceder à autora a guarda provisória da menor, IZABELY VITÓRIA 

MARQUES DE OLIVEIRA E CARLOS GABRIEL OLIVEIRA 

MARQUESExpeça-se o termo de guarda e responsabilidade em favor da 

autora.Intime-se o MPE.II – DA AUDIÊNCIA INAUGURALFrustrada resta 

essa etapa contida no artigo 334 do Código de Processo Civil, isso porque 

a requerida se encontra recolhida na Unidade Prisional de Nortelândia e o 

requerido se encontra em local incerto e não sabido, de modo que 

dispenso as partes da realização da sessão de mediação. Assim sendo, 

cite-se a requerida pessoalmente para contestar a presente ação, no 

prazo legale cite-se o requerido por edital, ao passo que decorrendo o 

prazo do edital de citação certifique-se e sendo o requerido citado por 

edital fica desde já nomeado para apresentar a competente defesa dele a 

douta causídica atuante nesta comarca Vânia Conceição do Nascimento, a 

qual determino vistas dos autos para os fins de direito, consignando que 

os honorários serão arbitrados quando da prolação da sentença.Com a 

resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se a parte 

autora para impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em 

seguida, voltem para decisão.São José do Rio Claro-MT, 21 de agosto de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza 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, GIOVANE SILVA 

AMORIM, digitei.

Resumo da Inicial: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO [...], em favor de EVA TANCREDO DE PAULA, brasileira, solteira, 

aposentada, portadora da cédula de identidade/RG n° 1599510-0 SSP/MT 

e CPF: n° 040.912.241-64, residente e domiciliada na Rua das Canelas, n° 

26, Bairro Santa Teresinha III, São José do Rio Claro-MT, telefone para 

contato (66) 99698-1291, vem, respeitosamente a presença de Vossa 

Excelência, propor a presente AÇÃO DE GUARDA dos menores IZABELY 

VITÓRIA MARQUES DE OLIVEIRA, inscrita sob CPF de n° 088.640.301-40, 

E CARLOS GABRIEL OLIVEIRA em face de sua genitora, LUCIANA DE 

PAULA MARQUES, brasileira, solteira, inscrita sob cédula de 

identidade/RG n° 2606437-6 SSP/MT e CPF: 055.342.231-62, atualmente 

recolhida na Cadeia Pública Feminina de Nortelândia/MT, e de seu genitor 

MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA, brasileiro, demais qualificações 

ignoradas, que se encontra em lugar incerto e não sabido. I- Dos Fatos: A 

requerente é avô materno dos menores IZABELY VITÓRIA MARQUES DE 

OLIVEIRA , nascida em 26 (vinte e seis) de outubro de 2015 (dois mil e 

quinze) e CARLOS GABRIEL OLIVEIRA, nascido em 25 (vinte e cinco) de 

maio de 2014 ( dois mil e quatorze) [...]. A requente deseja obter a guarda 

de seus netos, pois, desde 22/03/2016 [...] a genitora das crianças [...], 

encontra-se recolhida na Unidade Prisional de Nortelândia/MT e é a 

requerente quem esta sob guarda de fato dos menores, suprindo todas as 

suas necessidades básicas e psicológicas que uma criança precisa. O 

genitor da Criança, Sr. Manoel Benedito de Oliveira, este se encontra em 

lugar incerto e não sabido. [...] IV- Dos Pedidos: ANTE O EXPOSTO, requer 

a Vossa Excelência: a) os Benefícios da Justiça Gratuita, [...] nos termos 

do artigo 4°, da Lei n.1.060/1950, e artigo 1°, da Lei n. 7.115/1983; b) a 

concessão da tutela antecipada [...]; c) a citação da Requerida na Cadeia 

Pública Feminina de Nortelândia/MT e do requerido por Edital por se 

encontrar em lugar incerto e não sabido, no termos do art. 256, inciso I, do 

CPC para que, caso queiram, defender-se dos termos da presente ação; 

d) a intervenção do Ministério Público [...]; e) ao final, a procedência total 

da presente ação para que seja atribuída a GUARDA DEFINITIVA dos 

menores [...] a Requerente [...]; f) e, por fim, a condenação dos 

Requeridos ao pagamento das custas processual e honorário advocatício. 

[...]. Atribui a causa o valor de R$ 954,00 ( novecentos e cinquenta e 

quatro reais) para efeitos fiscais. [...].

São José do Rio Claro, 04 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78372 Nr: 755-15.2018.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVA TANCREDO DE PAULA, MMBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE PAULA COSTA MARQUES, 

MANUEL BARBOSA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANUEL BARBOSA DA SILVA, Filiação: 

Alzira Barbosa de Souza Ferreira e Generozo Ferreira da Silva, data de 

nascimento: 30/10/1978, brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, 

trablahador braçal. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para o 

fim de conceder à autora a guarda provisória da menor, Manuely Marques 

Barbosa da Silva.Expeça-se o termo de guarda e responsabilidade em 

favor da autora.Intime-se o MPE.II – DA AUDIÊNCIA INAUGURALFrustrada 

resta essa etapa contida no artigo 334 do Código de Processo Civil, isso 

porque a requerida se encontra recolhida na Unidade Prisional de 

Nortelândia e o requerido se encontra em local incerto e não sabido, de 

modo que dispenso as partes da realização da sessão de mediação. 

Assim sendo, cite-se a requerida pessoalmente para contestar a presente 

ação, no prazo legale cite-se o requerido por edital, ao passo que 

decorrendo o prazo do edital de citação certifique-se e sendo o requerido 

citado por edital fica desde já nomeado para apresentar a competente 

defesa dele a douta causídica atuante nesta comarca Vânia Conceição do 

Nascimento, a qual determino vistas dos autos para os fins de direito, 

consignando que os honorários serão arbitrados quando da prolação da 

sentença.Com a resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, 

intime-se a parte autora para impugnação à contestação, no prazo de 10 

(dez) dias e, em seguida, voltem para decisão.São José do Rio Claro-MT, 

21 de agosto de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza 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, GIOVANE SILVA 

AMORIM, digitei.

Resumo da Inicial: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO [...], em favor de EVA TANCREDO DE PAULA, brasileira, solteira, 

aposentada, portadora da cédula de identidade/RG n° 1599510-0 SSP/MT 

e CPF: n° 040.912.241-64, residente e domiciliada na Rua das Canelas, n° 

26, Bairro Santa Teresinha III, São José do Rio Claro-MT, telefone para 

contato (66) 99698-1291, vem, respeitosamente a presença de Vossa 

Excelência, propor a presente AÇÃO DE GUARDA da criança MANUELY 

MARQUES BARBOSA DA SILVA, inscrita sob CPF de n° 090.358.631-27, 

em face de sua genitora, LUCIANA DE PAULA MARQUES, brasileira, 

solteira, inscrita sob célula de identidade/RG n° 2606437-6 SSP/MT e CPF: 

055.342.231-62, atualmente recolhida na Cadeia Pública Feminina de 

Nortelândia/MT, e de seu genitor MANUEL BARBOSA DA SILVA, brasileiro, 

demais qualificações ignoradas, que se encontra em lugar incerto e não 

sabido. I- Dos Fatos: A requerente é avô materno da menor MANUELY 

MARQUES BARBOSA DA SILVA, nascida em 15 (quinze) de julho de 2012 

(dois mil e doze) [...]. A requente deseja obter a guarda de sua neta, pois, 

desde 22/03/2016 [...] a genitora da criança [...], encontra-se recolhida na 

Unidade Prisional de Nortelândia/MT e é a requerente quem detém a guarda 

de fato da menor, suprindo todas as suas necessidades básicas e 

psicológicas. O genitor da Criança, Sr. Manuel Barbosa da Silva, se 

encontra em lugar incerto e não sabido. [...] IV- Dos Pedidos: Ante o 

exposto, requer a Vossa Excelência: a) os Benefícios da Justiça Gratuita, 

[...] nos termos do artigo 4°, da Lei n.1.060/1950, e artigo 1°, da Lei n. 

7.115/1983; b) a concessão da tutela antecipada [...]; c) a citação da 

Requerida na Cadeia Pública Feminina de Nortelândia/MT e do requerido 

por Edital por se encontrar em lugar incerto e não sabido, no termos do art. 

256, inciso I, do CPC para que, caso queiram, defender-se dos termos da 

presente ação; d) a intervenção do Ministério Público [...]; e) ao final, a 

procedência total da presente ação para que seja atribuída a GUARDA 

DEFINITIVA da menor [...] a Requerente [...]; f) e, por fim, a condenação 

dos Requeridos ao pagamento das custas processual e honorário 

advocatício. [...]

São José do Rio Claro, 04 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67375 Nr: 3024-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SERGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE SERGIO DOS SANTOS, Cpf: 

02061682170, Rg: 1880139-0, Filiação: Salete Nogueira dos Santos e 

Oravio Bento dos Santos, data de nascimento: 27/02/1986, brasileiro(a), 

natural de Diamantino-MT, solteiro(a), mecanico. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de justiça o final assinado, no cumprimento de 

seu mister constitucional estampado no art. 129, inciso I, vem, perante 

este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: JOSÉ SÉRGIO DOS 

SANTOS, brasileiro, solteiro, mecânico, portador da Cédula de identidade 

RG n° 1880139-0 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n° 020.616.821-70, 

nascido aos 27.02.1986, natural de Diamantino-MT, filho de Orávio Bento 

dos Santos e Salete Nogueira dos Santos, com endereço indicado como 

sendo na Rua Paraíba- “Hidráulica MS”, região central da cidade de São 

José do Rio Claro/MT, pela prática do seguinte fato delituoso: Consta dos 

inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de novembro de 2016, 

por volta das 23h30m, na via pública, notadamente na Avenida Mato 

Grosso, nas proximidades do estabelecimento comercial “ACADEMIA LA 

SCALA”, na região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, JOSÉ 

SERGIO DOS SANTOS conduziu veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool [...]. Ante o exposto, 

incursa está a conduta de JOSÉ SERGIO DOS SANTOS nas disposições 

constantes do art. 306, caput, da Lei Federal n° 9.503/1997; razão pela 

qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia, 

requerendo que seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

cintando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e 

demais termos do processo, a fim de que, julgado, venha a ser condenado 

pela prática do delito que cometeu [...].

Despacho: Autos nº 3024-95.2016.811.0033Cód. 67375Vistos.Defiro o 

pedido formulado pelo representante do Ministério Público Estadual (fl. 

67/68), para o fim de determinar a expedição de edital visando proceder 

com a citação do acusado.Decorrido o prazo, certifique-se e remetam-se 

os autos à Defensoria Pública Estadual para a competente 

defesa.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 20 de agosto de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANE SILVA 

AMORIM, digitei.

São José do Rio Claro, 04 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78692 Nr: 891-12.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 891-12.2018.811.0033
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CÓDIGO: 78962

REQUERENTE: SILVIO SILVA PACHECO

REQUERIDO: ADRIELI AMARAL

DESPACHO

 Vistos.

Cumpra-se, consoante requerimento formulado pela parte autora à fl. 52.

São José do Rio Claro – MT, 05 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68895 Nr: 443-73.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO CONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação monitória para o fim de 

constituir de pleno direito o título executivo judicial, que instruiu a inicial, na 

forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, aplicando-se 

correção monetária pelo INPC, a partir da data em que deveriam ter sido 

pagas as obrigações, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do vencimento da obrigação.Pela sucumbência, condeno o requerido 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem 

como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.Julgo extinta esta fase procedimental, com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, 

arquive-se.São José do Rio Claro – MT, 05 de setembro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77495 Nr: 452-98.2018.811.0033

 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: VBP, LETICIA GAMA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Visto.

Intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, 

em 5 (cinco) dias, justificando a pertinência e necessidade.

Após, encaminhe o processo para parecer do MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56093 Nr: 1693-49.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDS, LDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto.

Acolho a justificativa de ausência apresentada às fls. 74/60 pelo requerido 

e redesigno a audiência para o dia 27/09/2018, às 13:30 horas, ocasião na 

qual será realizada a oitiva das testemunhas porventura arroladas pelas 

partes, bem como realizada a coleta do material para realização do exame 

de DNA, ante o interesse manifestado às fls. 74/60 pelo requerido.

Saem os presentes intimados, inclusive a testemunha Fátima Aparecida 

Adão, arrolada pela parte autora.

Intime-se o Ministério Público Estadual.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8314 Nr: 124-62.2004.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ROQUE TEIXEIRA, ITAMAR JORGE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136.709/SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, MAYCON 

GLEISON FURLAN PICININ, OAB 16158/MT, na qualidade de advogado (a), 

para devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51608 Nr: 788-78.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMAIL DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DIAMANTINO/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMON DE OLIVEIRA 

MARTINS - OAB:14.449/MT

 Intimação do Escelentíssimo advogado da parte autora acerca da 

designação de Exame Pericial Grafotécnico dia 18/09/2018 às 13h00min, 

nesta Comarca, devendo comparecer para o ato o requerente, pessoa 

responsável pelas assinaturas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77869 Nr: 583-73.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMMM, GMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS DE OLIVEIRA MATOS, Cpf: 

03848584140, Rg: 2238144-9, Filiação: Cosme Matos dos Santos e Ana 

Maria Adão de Oliveira, data de nascimento: 26/04/1987, brasileiro(a), 

natural de Diamantino-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65 9984 

6319. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 858,04 (Oitocentos e cinquenta e oito reais e quatro 

centavos)

Resumo da Inicial: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO [...], em favor de KAUANE MICAELE MARTINS MATOS, nascida 

aos 04 (quatro) dia do mês de abril de 2011 (dois mil e onze) atualmente 

com 06 (seis) anos, neste ato assistido por sua progenitora GENECI, 

MARTINS BATISTA, brasileira, casada, do lar, portadora do CPF: n° 

016.829.521-00, residente e domiciliada na Rua João Quintino, n° 12, 
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Bairro Arco-Íris, São José do Rio Claro/MT, vem, respeitosamente, a 

presença de Vossa Excelência, promover a presente EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS, com fulcro no artigo 528 e seguintes, do CPC, em face de 

MARCOS DE OLIVEIRA MATOS, brasileiro, CPF, RG e ESTADO CIVIL 

ignorados, residente e domiciliado próximo ao Mercado Econômico, Nova 

Mutum/ MT, telefone para contato: (65) 9 9606-5696, com base nas razões 

fáticas e jurídicas a seguir aduzidas. 01) DOS FATOS. Restou pactuado 

[...] que o executado se comprometeu em pagar o valor equivalente a 

29,50% (vinte e nove vírgula cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente a título de alimentos devido a seu filho, o que atualmente 

corresponde ao montante de R$ 281,43 (duzentos e oitenta e um reais e 

quarenta e três centavos) mensais [...]. No entanto, o executado não está 

cumprindo com a obrigação da forma estabelecida, pois não efetuou o 

pagamento das parcelas integrais correspondentes aos meses de 

dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, o que perfaz a dívida de R$ 

858,04 (oitocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) [...]. DO 

PEDIDO. ANTE O EXPOSTO, requer a Vossa Excelência: A) Sejam 

concedidos os benefícios da justiça gratuita [...]. b) Seja feita a citação do 

Executado [...], para que pague, no prazo de 03 (três) dias, a importância 

de R$ 858.04 (oitocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), 

prove que o fez, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de lhe 

ser decretada a prisão civil [...]. c) Sejam incluídos no presente pedido os 

valores concernentes às prestações alimentícias que se venceram no 

curso do processo e não forem pagas pelo devedor [...]. Dá a causa o 

valor de R$ 858,04 (oitocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) 

[...].

Despacho/Decisão: PROCESSO N: 583-73.2018.811.0033CÓDIGO: 

77869REQUERENTE: K. M. M. M.REQUERIDO: MARCOS DE OLIVEIRA 

MATOSDESPACHOVistos,Determino a citação do requerido, por edital, nos 

termos da inicial.Tendo sido o requerido citado por edital, certifique-se o 

transcurso do prazo e não havendo manifestação, nomeio a Douta 

Advogada Carla Cristina Freitas Silva, para atuar como advogada dativa, 

nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, a quem se 

dará vistas dos autos para os fins de direitos, consignando que os 

honorários serão arbitrados quando da prolação da sentença.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.São José do Rio Claro-MT, 16 de agosto de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANE SILVA 

AMORIM, digitei.

São José do Rio Claro, 05 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77868 Nr: 574-14.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMMM, GMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS DE OLIVEIRA MATOS, Cpf: 

03848584140, Rg: 2238144-9, Filiação: Cosme Matos dos Santos e Ana 

Maria Adão de Oliveira, data de nascimento: 26/04/1987, brasileiro(a), 

natural de Diamantino-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65 9984 

6319. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 6.929,85 (Seis mil e novecentos e 

vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO [...], em favor de KAUANE MICAELE MARTINS MATOS, nascida 

aos 04 (quatro) dia do mês de abril de 2011 (dois mil e onze) atualmente 

com 06 (seis) anos, neste ato assistido por sua progenitora GENECI, 

MARTINS BATISTA, brasileira, casada, do lar, portadora do CPF: n° 

016.829.521-00, residente e domiciliada na Rua João Quintino, n° 12, 

Bairro Arco-Íris, São José do Rio Claro/MT, vem, respeitosamente, a 

presença de Vossa Excelência, promover a presente EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS, com fulcro no artigo 528 e seguintes, do CPC, em face de 

MARCOS DE OLIVEIRA MATOS, brasileiro, CPF, RG e ESTADO CIVIL 

ignorados, residente e domiciliado próximo ao Mercado Econômico, Nova 

Mutum/ MT, telefone para contato: (65) 9 9606-5696, com base nas razões 

fáticas e jurídicas a seguir aduzidas. 01) DOS FATOS. Restou pactuado 

[...] que o executado se comprometeu em pagar o valor equivalente a 

29,50% (vinte e nove vírgula cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente a título de alimentos devido a sua filha, o que atualmente 

corresponde ao montante de R$ 281,43 (duzentos e oitenta e um reais e 

quarenta e três centavos) mensais [...]. No entanto, o executado não está 

cumprindo com a obrigação da forma estabelecida, pois deixou de efetuar 

o pagamento das parcelas correspondentes aos meses de fevereiro de 

2016 a novembro de 2017, contraindo o débito de R$ 6.929,85 (seis mil 

novecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) [...]. DO 

PEDIDO. ANTE O EXPOSTO, requer a Vossa Excelência: A) Sejam 

concedidos os benefícios da justiça gratuita [...]. b) Seja feita a citação do 

Executado [...], para que pague, no prazo de 03 (três) dias, a importância 

correspondente a R$ 6.929,85 (seis mil novecentos e vinte e nove reais e 

oitenta e cinco centavos), prove que o fez, ou justifique a impossibilidade 

de fazê-lo, sob pena de lhe ser decretada a prisão civil [...]. c) não sendo 

efetuado o pagamento, se proceda de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação [...] lavrando o respectivo auto de tais atos e intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado[...]. d) A intimação do executado para 

indicar bens passiveis de penhora, caso o Oficial de Justiça não proceda 

de imediata penhora [...]. e) Não sendo encontrado o devedor, determine 

sejam arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a execução 

[...]. g) Caso os bens nomeados à penhora ou arrestados pelo Oficial de 

Justiça, sejam bens imóveis, que se proceda à devida averbação no 

Cartório de Registro de Imóveis competente; caso a constrição recaia 

sobre bens móveis, que eles sejam postos sob o depósito do autor; [...]. 

Dá a causa o valor de R$ 6.929,85 (seis mil novecentos e vinte e nove 

reais e oitenta e cinco centavos) [...].

Despacho/Decisão: PROCESSO N: 574-14.2018.811.0033CÓDIGO: 

18761REQUERENTE: K. M. M. M.REQUERIDO: MARCOS DE OLIVEIRA 

MATOSDESPACHOVistos,Determino a citação do requerido, por edital, nos 

termos da inicial.Tendo sido o requerido citado por edital, certifique-se o 

transcurso do prazo e não havendo manifestação, nomeio a Douta 

Advogada Carla Cristina Freitas Silva, para atuar como advogada dativa, 

nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, a quem se 

dará vistas dos autos para os fins de direitos, consignando que os 

honorários serão arbitrados quando da prolação da sentença.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.São José do Rio Claro-MT, 16 de agosto de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANE SILVA 

AMORIM, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

São José do Rio Claro, 05 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77679 Nr: 509-19.2018.811.0033

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSMDO, SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 
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Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 190470 designada Sessão de Mediação para o dia 

25/10/2018 às 14:30 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com 

fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC 

remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o convite 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20082 Nr: 1847-14.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARTINS DE OLIVEIRA, DAIANE OLIVEIRA DE 

SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Silvana Martins de 

Oliveira e Daiane Oliveira de Sá em face do Município de São José do Rio 

Claro, onde foi determinada a intimação do executado para, querendo, 

impugnar a execução, conforme decisão de fl. 387, proferida em 

10.10.2016.

Às fls. 388 e 389, as exequentes postulam pela solicitação da devolução 

dos autos pelo procurador do executado, a homologação dos cálculos, 

com a consequente expedição de precatório e requisição de pequeno 

valor, respectivamente.

Certidão de fl. 397 atesta o decurso de prazo sem manifestação do 

executado.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Homologo os cálculos de fls. 379-verso/386-verso, atualizados às fls. 

390/396, diante da ausência de impugnação do ente federativo executado, 

conforme certidão de fl. 397.

3. Considerando que o valor do crédito é superior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, bem como que a parte autora não renunciou expressamente ao 

excedente, torna-se inviável a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), de sorte que a requisição do pagamento dar-se-á por meio de 

precatório.

4. Desta feita, conforme determina o artigo 535, § 3º, inciso I do CPC, 

expeça-se requisição de pagamento indicado no cálculo de fls. 

379-verso/386-verso, atualizados às fls. 390/396, mediante precatório, ao 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 443, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro 

Judicial), em favor das exequentes e sua patrona, condizente aos 

honorários advocatícios, devendo a requisição conter os requisitos 

inscritos nos arts. 443, § 2º, e 444, ambos da CNGC/MT Judicial.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

5. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59240 Nr: 913-75.2015.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO SIMÕES SÉRIO, ELIZABETH AMÉLIA 

GONÇALVES SIMÕES SÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO KRHOLING, SYBELE VIEIRA 

GUSMÃO KROHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO a postulação de fl. 119 [baixa da restrição Renajud], porque, 

conforme demonstra o incluso extrato do Sistema Renajud, inexiste 

restrições a serem retiradas envolvendo o veículo de placa NTZ-4088.

2. Publique-se

3. Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25079 Nr: 2310-82.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO LOPES, ELISETE PEREIRA MARQUES 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - 

OAB:15.728/PR, JOSE FRANCISCO PEREIRA - OAB:15728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.250-verso, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59094 Nr: 808-98.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGPS, SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FERNANDA MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal, ambos do Código de Processo Civil, extingo o 

processo sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo autor 

por mais de 30 (trinta) dias.Sem custas, dado a exequente ser beneficiária 

de justiça gratuita. Sem verba honorária.Ciência ao Ministério 

Público.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se os autos, com as anotações, providências e baixas 

de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81453 Nr: 2170-33.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA - OAB:13628/MT

 Vistos em correição.

1. Intime-se, via DJe, a advogada subscritora do pedido de fls. 46/58 

(Leína Lenes, OAB/MT 13.628), para que, em 15 (quinze) dias, junte nos 

autos a competente procuração ad judicia outorgada pelo recuperando.

2. Abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste no feito, 

requerendo o que entender de direito, notadamente, em relação à 

postulação do Recuperando de fls. 46/58.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57769 Nr: 13-92.2015.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.
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 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76469 Nr: 3970-33.2017.811.0033

 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: EWJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDQF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se o autor para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos apresentados às fls. 39/43, no prazo de 15 (quinze) dias.

b) Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

c) Em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54766 Nr: 597-96.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO POLIDORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos do autor, e pessoalmente o requerido 

para que, em 5 (cinco) dias, aportem suas assinaturas no acordo juntado 

às fls. 118/119.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63100 Nr: 654-46.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO CHERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, o patrono do autor, e pessoalmente o requerido 

para que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29320 Nr: 69-67.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO BRESOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 30 dias solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75775 Nr: 3706-16.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE TAL, EDESON DUMMER 

BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Indenização que EDUARDO JOSÉ DA SILVA move 

em desfavor de ALESSANDRO PUTARÉ DE OLIVEIRA e EDESON DUMMER 

BUSS.

A inicial foi recebida à fl. 42, sendo deferido ao Autor o benefício 

processual da gratuidade da justiça.

Os Requeridos foram devidamente citados, fls. 45 e 47.

Contestação apresentada pelo requerido Edeson Dummer Buss (fls. 

48/70).

Contestação apresentada pelo requerido Alessandro Putaré de Oliveira 

(fls. 82/104).

Impugnação às contestações (fls. 114/145).

Petição informando que as partes compuseram amigavelmente (fls. 

146/148), requerendo a homologação do acordo e extinção do feito.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo e, por consequência, extinguir o processo com apreciação do 

mérito.

3. HOMOLOGO, pois, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 146/148, e, como tal, JULGO O MÉRITO da demanda para 

homologar a transação efetivada entre as partes, com fundamento no art. 

487, III, “a”, do CPC.

Custas e despesas processuais e verba honorária nos termos do acordo.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações e providências de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65926 Nr: 2239-36.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ANDRE CURTI, MAURO CURTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

GABRIEL ANDRÉ CURTI e MAURO CURTI, devidamente qualificados nos 

autos.

 Após o trâmite regular do processo, as partes noticiaram, às fls. 70/72, a 

composição amigável, pugnando pela homologação do acordo e 

suspensão do processo até o seu integral cumprimento.

 É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Considerando que as partes compuseram, pactuando o parcelamento 

da dívida, HOMOLOGO o aludido acordo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos.

No entanto, em razão de o acordo entabulado prever parcelamento da 

dívida, determino a suspensão da presente execução até a sua quitação 

(17.05.2019), nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, ou 

manifestação da parte exequente, nos termos do parágrafo único do 

referido artigo.

3. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 3840 Nr: 702-30.2001.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CAMPOS, NAIR BARBOSA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 197/198 (busca de 

bens imóveis – ANOREG), pois em que pese a dificuldade em encontrar 

bens passíveis de penhora em nome dos executados, tal diligência pode 

ser efetiva pela parte.

2. Quanto ao alegado princípio da cooperação, com efeito, consoante a 

nova legislação processual civil, em especial o artigo 319, §1º, o autor 

poderá requerer diligências junto ao Juízo à obtenção da localização de 

bens dos executados. No entanto, deve, primeiramente, por tratar-se de 

um ônus seu, demonstrar e comprovar quais as diligências tomadas neste 

sentido, especialmente porque o Juízo, no caso específico, já realizou 

buscas perante os sistemas a ele disponíveis (BacenJud, RenaJud e 

InfoJud).

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) ANOTE-SE que as intimações da parte exequente devem ser realizadas 

em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, conforme requerido 

à fl. 198.

b) INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor sobre o inteiro 

teor desta decisão e também para indicar providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de 

vista dos autos ou novo requerimento de suspensão, conforme 

inteligência do art. 580 da CNGC – Judicial.

a) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20793 Nr: 645-65.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. É o relato do essencial. Fundamento e decido. 2. Em 

que pese o Ministério Público tenha invocado a Resolução nº 137 do 

Conselho Nacional de Justiça a legitimar o pleito de fl. 108, a leitura do 

referido ato normativo não especifica em seu rol a prisão civil como 

pressuposto autorizador de inclusão do mandado de prisão no Banco 

Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Todavia, para além de se 

sopesar o direito da exequente em receber a verba alimentar almejada, 

especialmente se se considerar que o feito tramita há mais de 10 (dez) 

anos sem qualquer efetividade, o reclamo há de ser concedido, porquanto 

o Conselho Nacional de Justiça, em 4 de setembro de 2018, instituiu o 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0, por intermédio 

da Resolução nº 251. A Resolução CNJ nº 251, de 4 de setembro de 2018, 

a propósito, estabelece em seu artigo 3º, que o Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0 abrangerá todas as pessoas 

privadas de liberdade por ordem judicial proferida em procedimentos de 

natureza criminal e civil, e o artigo 4º, da referida resolução, prescreve 

que toda pessoa privada de liberdade, procurada ou foragida em razão de 

decisão proferida em processo judicial em trâmite em território nacional, 

deve ser cadastrada no sistema BNMP 2.0 e expedidos os respectivos 

documentos. 3. DEFIRO, por isso, o pedido do Ministério Público de fl. 108, 

em ordem a determinar a inclusão do mandado de prisão civil expedido 

nestes autos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0. 

4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) 

INCLUA-SE o mandado de prisão civil do executado no Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0. b) INTIME-SE a exequente, através 

de sua advogada, sobre o teor desta decisão. c) CIÊNCIA à Defensoria 

Pública e ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78408 Nr: 771-66.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA 

- OAB:20276/O MT, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.DESIGNO a realização de audiência de instrução 

para o dia 14 (catorze) de março de 2019, às 13h30min.4. Cumpra a 

Secretaria, portanto, as seguintes providências:a)Proceda-se com 

cadastramento do profissional médico nomeado e o intime da 

nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre 

o teor da presente decisão, bem como para, juntamente com o requerente, 

comparecerem na audiência designada, para qual deverão trazer sua(s) 

testemunha(s) independentemente de intimação judicial, sob pena de 

desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (CPC, art. 455, § 3º), bem 

como acerca da presente decisão.c)Intime-se também o Instituto 

Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei 

nº 10.910/2004).d)Intime-se a parte autora para prestar depoimento 

pessoal, constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º, do CPC 

(Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e 

advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se 

recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.).e)Intime-se o perito médico 

para que agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, 

em seguida, da data designada, observando-se que os quesitos 

formulados pelas partes, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos 

que instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico 

perito.f)Apresentado o laudo, intimem-se as partes (o autor, via DJE e o 

réu, por remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos 

nos respectivos prazos legais.g)Após, conclusos para realização da 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80167 Nr: 1617-83.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CASADO DE LIMA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. .2. Considerando que não foram arguidas 

preliminares, e não havendo outras questões processuais serem 

sanadas, dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido o 

preenchimento dos requisitos legais para o benefício pretendido.Entendo 

necessária, para o deslinde da causa, a realização de prova pericial, 

consistente na realização de avaliação médica.Por tais razões, 

DETERMINO a realização prova pericial médica, nomeando, para tal mister, 

o ilustre médico atuante nesta comarca, Dr. Massao Paulo Watanabe, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. O perito 

deverá ser advertido quanto ao cumprimento do artigo 473 do CPC/2015, o 

qual passo a transcrever:“Art. 473. O laudo pericial deverá conter:I - a 

exposição do objeto da perícia;II - a análise técnica ou científica realizada 

pelo perito;III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e 

demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área 

do conhecimento da qual se originou;IV - resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério 

Público.§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões.§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua 

designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame 

técnico ou científico do objeto da perícia.§ 3o Para o desempenho de sua 

função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os 

meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 
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esclarecimento do objeto da perícia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79030 Nr: 1086-94.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

desta 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro para processar e 

julgar a ação e, com fundamento no artigo 485, IV, c/c § 3º, do Código de 

Processo Civil, c/c artigo 2º, § 4º, da Lei 12153/2009, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Autorizo, desde logo, a 

devolução dos documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e 

recibo, acaso solicitado pela parte.Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquive-se, com as anotações e baixas 

de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26461 Nr: 334-06.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JARDIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, que o 

processo estará disponível para Vista por 15 dias, depois retornará para o 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27805 Nr: 1683-44.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, ARI PAULO 

GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTONIO SCHAFER, JANDIRA KUNZ 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora e da 

parte requerida, para manifestar acerca do Mandado de Avaliação de 

Fls.157 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79242 Nr: 1175-20.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI RODRIGUES DA SILVA TORNEARIA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 2.052,90 (dois mil e 

cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Destarte, tendo em vista que a presente execução fiscal é inferior ao 

parâmetro acima, DETERMINO sejam encaminhados os presentes autos ao 

arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79244 Nr: 1177-87.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO DONIZETE MARESTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 2.052,90 (dois mil e 

cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Destarte, tendo em vista que a presente execução fiscal é inferior ao 

parâmetro acima, DETERMINO sejam encaminhados os presentes autos ao 

arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79902 Nr: 1515-61.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNO LENGLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 2.052,90 (dois mil e 

cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Destarte, tendo em vista que a presente execução fiscal é inferior ao 

parâmetro acima, DETERMINO sejam encaminhados os presentes autos ao 

arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79904 Nr: 1517-31.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON LIONOR SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 2.052,90 (dois mil e 

cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Destarte, tendo em vista que a presente execução fiscal é inferior ao 

parâmetro acima, DETERMINO sejam encaminhados os presentes autos ao 

arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80004 Nr: 1553-73.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI MOREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 2.052,90 (dois mil e 

cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Destarte, tendo em vista que a presente execução fiscal é inferior ao 

parâmetro acima, DETERMINO sejam encaminhados os presentes autos ao 

arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80008 Nr: 1556-28.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMARA ARANTES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 2.052,90 (dois mil e 

cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Destarte, tendo em vista que a presente execução fiscal é inferior ao 

parâmetro acima, DETERMINO sejam encaminhados os presentes autos ao 

arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80011 Nr: 1559-80.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIYUBEI KISABURO OHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 2.052,90 (dois mil e 

cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Destarte, tendo em vista que a presente execução fiscal é inferior ao 

parâmetro acima, DETERMINO sejam encaminhados os presentes autos ao 

arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80053 Nr: 1578-86.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 2.052,90 (dois mil e 

cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Destarte, tendo em vista que a presente execução fiscal é inferior ao 

parâmetro acima, DETERMINO sejam encaminhados os presentes autos ao 

arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-85.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EROALDO AQUINO AMARAL (REQUERENTE)

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA (REQUERIDO)

JOSE DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Serve a presente para intimação de Vossa Excelência, na qualidade de 

representante da parte autora, para que se manifeste no prazo de 5 

(cinco) dias acerca das informações juntadas nos autos.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45962 Nr: 127-17.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MACEDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Considerando a informação juntada aos autos, às fls. 158, de que o 

acusado encontra-se segregado na Unidade Prisional da Cadeia Pública 

de Canarana, indefiro o requerimento do Ministério Público de fls. 157 e 

determino a expedição de Carta Precatória à Comarca de Canarana/MT, 

solicitando ao juízo deprecado a realização do interrogatório do acusado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52281 Nr: 164-73.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LOPES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Considerando que o atual endereço da ofendida, informado pelo Ministério 

Público às fls. 81/82, encontra-se situado na circunscrição da 
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competência territorial desta comarca, designo audiência de instrução 

para o dia 23 de outubro de 2018, às 13h30min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44663 Nr: 1627-55.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR VIEIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O

 Vistos.

Considerando que o atual endereço da ofendida, informado pelo Ministério 

Público às fls. 69/70, encontra-se situado na circunscrição da 

competência territorial desta comarca, designo audiência de instrução 

para o dia 23 de outubro de 2018, às 13h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55540 Nr: 1746-11.2016.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR CARMO CIRINO, REINALDO CARMO CIRINO, 

FRANCISCO JOSÉ CIRINO, SEBASTIAO ALVES DAS NEVES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO TAVARES DE 

SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos a execução oposto por Moacir Carmo Cirino, 

Reinaldo Carmo Cirino, Francisco José Cirino e Sebastião Alves das Neves 

Sobrinho por em face de Cooperativa de Crédito Livre Admissão de 

Associados do Alto do Xingu/MT, todos devidamente qualificados nos 

autos.

O embargado se manifestou às fls. 218 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 218, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51378 Nr: 1535-09.2015.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO SOARES DE SENA, PAULO ROBERTO 

TAVARES DE SENA, FRANCISCO JOSÉ CIRINO, MOACIR CARMO CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASS. DO ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308 A/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos a execução oposto por Fabrício Soares de Sena, 

Paulo Roberto Tavares de Sena, Francisco José Cirino e Moacir Carmo 

Cirino em face de Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Alto do Xingu/MT, todos devidamente qualificados nos autos.

A exequente se manifestou às fls. 102/103 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 102/103, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46331 Nr: 444-15.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ CIRINO, MOACIR CARMO 

CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial interposta pela 

Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Alto do 

Xingu/MT em face de Francisco José Cirino e Moacir Carmo Cirino, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A exequente se manifestou às fls. 226/229 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 226/229, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se ofício ao 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila 

Rica/MT, a fim de realizar a baixa nas averbações premonitórias das 
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matrículas n° 507 e 508.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53151 Nr: 613-31.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CARMO CIRINO, REINALDO CARMO 

CIRINO, FRANCISCO JOSÉ CIRINO, SEBASTIAO ALVES DAS NEVES 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Trata-se de execução por título extrajudicial interposta por Cooperativa de 

Crédito Livre Admissão de Associados do Alto do Xingu/MT em face de 

Moacir Carmo Cirino, Reinaldo Carmo Cirino, Francisco José Cirino e 

Sebastião Alves das Neves, todos devidamente qualificados nos autos.

A exequente se manifestou às fls. 76 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 76, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se ofício ao 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila 

Rica/MT, a fim de realizar a baixa nas averbações premonitórias das 

matrículas n° 507, 508 e 1.530.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48465 Nr: 2126-05.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SOARES DE SENA, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA, FRANCISCO JOSÉ CIRINO, MOACIR 

CARMO CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial interposta por 

Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Alto do 

Xingu/MT em face de Paulo Roberto Tavares de Sena, Fabrício Soares de 

Sena, Moacir Carmo Cirino e Francisco José Cirino, todos devidamente 

qualificados nos autos.

O embargado se manifestou às fls. 112 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 112, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53150 Nr: 612-46.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CARMO CIRINO, REINALDO CARMO 

CIRINO, FRANCISCO JOSÉ CIRINO, SEBASTIAO ALVES DAS NEVES 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Trata-se de execução por título extrajudicial interposta por Cooperativa de 

Crédito Livre Admissão de Associados do Alto do Xingu/MT em face de 

Moacir Carmo Cirino, Reinaldo Carmo Cirino, Francisco José Cirino e 

Sebastião Alves das Neves, todos devidamente qualificados nos autos.

A exequente se manifestou às fls. 82 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 82, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se ofício ao 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila 

Rica/MT, a fim de realizar a baixa nas averbações premonitórias das 

matrículas n° 507, 508 e 1.530..

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46330 Nr: 443-30.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ CIRINO, MOACIR CARMO 

CIRINO, SEBASTIÃO ALVES DAS NEVES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-B/MT, SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - OAB:15689-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Trata-se de execução por título extrajudicial interposta por Cooperativa de 

Crédito Livre Admissão de Associados do Alto do Xingu/MT em face de 

Moacir Carmo Cirino, Reinaldo Carmo Cirino, Francisco José Cirino e 

Sebastião Alves das Neves, todos devidamente qualificados nos autos.

A exequente se manifestou às fls. 238/243 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 238/243, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se ofício ao 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila 

Rica/MT, a fim de realizar a baixa nas averbações premonitórias das 

matrículas n° 507, 508 e 1.530.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64946 Nr: 875-10.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE MOREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação de que a requerente é casada e que na 

decisão liminar consta o nome de solteira e dados de RG e CPF, intime a 

requerente para juntar cópia atualizada destes documentos, a fim de 

permitir a correta implantação do benefício concedido em tutela provisória.

Cumpra-se.

V. R. 05/09/2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62686 Nr: 2630-06.2017.811.0049

 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: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. DO ARAGUAIA - SICREDI 

ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A, SAMUELL DA 

SILVA RIBEIRO - OAB:15689-A/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de terceiro com pedido de liminar opostos por 

Aparecida Maria Apone em face de Cooperativa de Crédito Livre 

Admissão de Associados do Araguaia – SICREDI ARAGUAIA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A exequente se manifestou às fls. 138 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 138, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se ofício ao 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila 

Rica/MT, a fim de realizar a baixa nas averbações premonitórias das 

matrículas n° 507 e 508.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62652 Nr: 2616-22.2017.811.0049

 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: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de embargos de terceiro com pedido de liminar interposta 

Aparecida Maria Apone por em face de Cooperativa de Crédito Livre 

Admissão de Associados do Alto do Xingu/MT, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A embargada se manifestou às fls. 135 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 135, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se ofício ao 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila 

Rica/MT, a fim de realizar a baixa nas averbações premonitórias das 

matrículas n° 507 e 508.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 
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de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62651 Nr: 2615-37.2017.811.0049

 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: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de embargos de terceiro com pedido de liminar interposta 

por Aparecida Maria Apone por em face de Cooperativa de Crédito Livre 

Admissão de Associados do Alto do Xingu/MT, todos devidamente 

qualificados nos autos.

O embargado se manifestou às fls. 128 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 128, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se ofício ao 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila 

Rica/MT, a fim de realizar a baixa nas averbações premonitórias das 

matrículas n° 507 e 508.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62650 Nr: 2614-52.2017.811.0049

 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: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT, SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:15689-A/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de embargos de terceiro com pedido de liminar interposta 

por Aparecida Maria Apone por em face de Cooperativa de Crédito Livre 

Admissão de Associados do Alto do Xingu/MT, todos devidamente 

qualificados nos autos.

O embargado se manifestou às fls. 134 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 134, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se ofício ao 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila 

Rica/MT, a fim de realizar a baixa nas averbações premonitórias das 

matrículas n° 507 e 508.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62653 Nr: 2617-07.2017.811.0049

 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: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de embargos de terceiro com pedido de liminar interposta 

Aparecida Maria Apone por em face de Cooperativa de Crédito Livre 

Admissão de Associados do Alto do Xingu/MT, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A embargada se manifestou às fls. 134 no intuito de juntar acordo 

extrajudicial de composição amigável celebrado entre as partes.

Na oportunidade, requereu a homologação do acordo e posterior extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 134, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se ofício ao 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila 

Rica/MT, a fim de realizar a baixa nas averbações premonitórias das 

matrículas n° 507 e 508.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000197-75.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA RODRIGUES BARROS (AUTOR(A))

ANGELA VITOR NOBRES (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS (RÉU)

 

Processo nº - 1000197-75.2018.8.11.0049 Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse pelo rito especial com pedido de liminar inaudita 

altera pars proposta por Virginia Rodrigues Barros em face de Maria 

Aparecida Rodrigues Barros, todos qualificados nos autos, 

objetivando-se, em síntese, a concessão da medida liminar inaudita altera 

pars de reintegração de posse a fim de resguardar o imóvel esbulhado, 

bem como requer a procedência do presente feito. Com a inicial juntou-se 

documentos. É o relatório. DECIDO. No que concerne ao pedido liminar, 

conforme preceitua o art. 294 do NCPC, a tutela provisória 

fundamentar-se-á em urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do NCPC que 

a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que 

evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. De outro norte, a tutela de evidência será concedida 

independentemente da comprovação do perigo ou do dano, desde que a 

inicial seja instruída com prova documental suficiente a demonstrar o 

direito invocado pelo autor, não sendo possível a oposição de prova 

capaz de gerar dúvida razoável aos fatos alegados. Feita estas 

considerações e depois de detida análise dos autos, observo que os 

documentos colacionados à inicial demonstram-se nesse momento 

insuficientes para comprovar as situações fáticas expostas. Posto isso, 

designo audiência de justificação para o dia 14 de setembro de 2018, às 

11h45min (horário oficial de Mato Grosso), oportunidade em que será 

analisado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se com URGÊNCIA. Vila Rica/MT, 04 de setembro de 

2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40459 Nr: 1418-60.2015.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VENERANNA DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Tendo em vista as informações de hipossuficiência da parte, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.II – DA NOMEAÇÃO 

DO INVENTARIANTENomeio como inventariante dos bens deixados por 

VENERANA DE JESUS SILVA o Senhor JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, que 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes.III – DISPOSIÇÕES FINAIS 1 – Citem-se e os 

interessados não representados pelo mesmo patrono, se for o caso, bem 

como as Fazendas Municipal, Estadual e Federal (NCPC, art. 626), estas 

para que se manifestem sobre os valores do bem e podendo, se dele 

discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias (NCPC, art. 629) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (NCPC, art. 

634), manifestando-se expressamente. Em relação à Fazenda Pública 

Estadual determino que esta carreie aos autos a certidão negativa de 

débitos em nome do de cujus, expedida pela PGE/MT, haja vista que a 

Comarca de Alto Garças não é próxima da capital o que gera custo para a 

emissão desta. A não apresentação desta certidão acarretará como 

aceita a certidão expedida pela SEFAZ através de portal eletrônico. 2 – 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, intime-se o inventariante para prestar as 

últimas declarações e plano de partilha.Quanto ao valor do bem, destaco 

que, inicialmente cabe ao inventariante informa-lo, de modo que, se a 

Fazenda Pública concordar com o valor já apresentado, o cálculo do 

imposto terá este como parâmetro.Entretanto, caso a Fazenda Pública 

discorde do valor apresentado e apresentado outro, concordando com o 

valor a inventariante, este então passará a ser o parâmetro para o cálculo. 

Em não havendo concordância, venham-me conclusos para deliberação.3 

- Após, intimem-se os herdeiros para se manifestarem em 10 (dez) dias.4 

– Após prestadas as primeiras declarações, certifique-se a secretaria em 

quadro esquemático de fácil visualização a situação do presente 

inventário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 39161 Nr: 900-70.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-acerca da devolução da CP(Ref.16)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 44058 Nr: 1132-48.2016.811.0035

 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: Gilson Gomes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio dos Santos, Maria Conceição 

Barros de Abreu, DOMINGOS ROJAS DA SILVA, João Francisco de 

Almeida, Nelson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1132-48.2016.811.0035-ID-44058

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Gilson Gomes de Almeida

PARTE RÉ: José Antonio dos Santos e Maria Conceição Barros de Abreu e 

DOMINGOS ROJAS DA SILVA e João Francisco de Almeida e Nelson

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do NCPC, dos termos da presente ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de 

Usucapião de bem imóvel interposta por GILSON GOMES DE ALMEIDA, 

brasileiro, solteiro, operador de máquinas agrícolas, portador do RG nº 

1363434-8 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 953.759.451-34, não possui 

endereço eletrônico, residente e domiciliado na Avenida Brasília, 417, 

Bairro Brasilândia, Alto Garças-MT, CEP 78770-000 em face de JOSE 

ANTONIO DOS SANTOS, brasileiro, casado, pedreiro, inscrito no CPF sob 

o nº 174.056.611-49 e sua esposa MARIA CONCEIÇÃO BARROS DE 

ABREU, brasileira, casada, ambos atualmente em local incerto e não 

sabido; DOMINGOS ROJAS DA SILVA, dados pessoais desconhecido, 

residente e domiciliado à Avenida Brasília, sn, bairro Brasilândia, Alto 

Garças- MT; JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA, dados pessoais 

desconhecido, residente e domiciliado à Avenida Brasília, sn, bairro 
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Brasilândia, Alto Garças-MT e NELSON (sobrenome e dados pessoais 

desconhecidos), residente à rua 13, bairro Brasilândia, Alto Garças –MT, 

Alega a parte requerente que no ano de 2004, por meio de contrato verbal, 

o autor adquiriu do Sr José Ernesto da Silva, pelo valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), a posse de dois imóveis urbanos a seguir descritos, 

objetos da matrícula nº 02038 do CRI local: a) o primeiro com área de 

11X50 m (onze metros por cinquenta metros), iguais a 550 m² (quinhentos 

e cinquenta metros quadrados), dentro dos seguintes limites: frente para a 

Avenida Brasília; lado direito com lote I (parte); lado esquerdo com lote f 

(parte); fundos com o lote J, sendo o lote F da Quadra 144; b) o segundo 

imóvel que fica anexo ao primeiro, possui 2X50 m (dois metros por 

cinquenta metros), ou seja 100 m² (cem metros quadrados), dentro dos 

seguintes limites: frente para a Avenida Brasília; lado direito com lote I; lado 

esquerdo com lote F; fundos com Lote I, sendo parte do lote I da quadra 

144 do loteamento denominado Vila Brasilândia. Alega o autor que seu 

lapso temporal aquisitivo conta com mais de 42 (quarenta e dois) anos, 

vez que o tempo de posse para aquisição da propriedade por usucapião, 

desde que ininterrupto, soma-se, justificando dessa forma o período 

aquisitivo alcançado. O referido imóvel se confronta pela esquerda pela 

propriedade de DOMINGOS ROJAS DA SILVA, endereço Avenida Brasília, 

sn, centro, Alto Garças-MT, à direita pela propriedade de JOÃO 

FRANCISCO DE ALMEIDA, endereço Avenida Brasília, sn, centro, Alto 

Garças-MT e ao fundo com a propriedade do Sr. NELSON, alega que por 

residir no imóvel usucapiendo sem nenhuma oposição ou contestação, 

pretende a requerente legalizar a sua propriedade, uma vez que tem a 

posse do referido bem há mais de quinze anos, tempo mais que suficiente 

para que seja adquirido através de usucapião, de acordo com o artigo 

1.238 do Código Civil.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um lote de terras urbana medindo 

11X50 m (onze metros por cinquenta metros), iguais a 550 m² (quinhentos 

e cinquenta metros quadrados), dentro dos seguintes limites: frente para a 

Avenida Brasília; lado direito com lote I (parte); lado esquerdo com lote f 

(parte); fundos com o lote J, sendo o lote F da Quadra 144 e Um lote de 

terras urbana medindo 2X50 m (dois metros por cinquenta metros), ou seja 

100 m² (cem metros quadrados), dentro dos seguintes limites: frente para 

a Avenida

Brasília; lado direito com lote I; lado esquerdo com lote F; fundos com Lote 

I, sendo parte do lote I da quadra 144 do loteamento denominado Vila 

Brasilândia, objetos da matrícula nº 02038 do CRI local.

DESPACHO: Vistos etc.Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita nos termos da Lei 1060/50 ao requerente.Citem-se pessoalmente 

aqueles em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como 

todos os confinantes do referido imóvel (art. 246, § 3º, do NCPC).Por 

edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (art. 257 do NCPC), citem-se os réus 

em lugar incerto e os eventuais interessados (art. 259, I, do NCPC).Por via 

postal, intimem-se, para manifestar na causa em relação a (in)existência 

de interesse no caso em análise, os representantes da Fazenda Pública 

da União, do Estado e do Município.Dê-se vista dos autos ao 

MPE.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.Lener Leopoldo 

da Silva CoelhoJuiz Substituto

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 5 de setembro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43518 Nr: 924-64.2016.811.0035

 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: MAURO RITHOWEM ADAMSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olmir Antonio Cordenonzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Olmir Antônio 

Cordenonzi aduzindo omissão na sentença exarada à ref.32, que 

homologou a presente restauração de autos.

Aduz que na sentença consta que o requerido deu causa ao 

desaparecimento dos autos restaurados, havendo contradição com a 

certidão da secretária que diz que o advogado do requerido Dr. Marcelo 

Borges não devolveu os autos.

Postula pela sanação do vício.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste a citada omissão.

 Assim, a irresignação do embargante deveria ser aviada mediante o meio 

processual adequado, porquanto entendimento pacificado de nossos 

Tribunais, os embargos não servem de meio hábil a reforma do quantum já 

decidido. Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código 

de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, 

porém os embargos de declaração não constituem meio processual 

adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes 

efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre 

no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 

822514 RN, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de 

Julgamento: 04/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

Às providências. Cumpra-se.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ SUBSTITUTO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 40155 Nr: 1308-61.2015.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Miguel Pinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Ricardo Ries da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Malheiros de Moura - 

OAB:11624-A/MT

 Nos termos da CNGC, IIMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

juntada de Ref.45, que solicita cópia atualizada da matrícula para pesquisa 

junto ao Banco Santander.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 40742 Nr: 1537-21.2015.811.0035

 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: Gerson Sobrinho de Bessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Carlos Acacio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1537-21.2015.811.0035-ID-40742

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Gerson Sobrinho de Bessa

PARTE RÉ: Espolio de Antonio Carlos Acacio

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 1.155,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do NCPC, dos termos da presente ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de 

Usucapião de bem imóvel interposta por GERSON SOBRINHO BESSA, 

brasileiro, trabalhador rural, portador da Cédula de Identidade n.º 766431 

SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 496.046.781-91, e sua companheira 

CLEONICE MARIA CORREIA, residentes e domiciliados na Rua 13, s/n, 

Bairro Vila Morena, Alto Garças –MT, em face de face de ESPÓLIO DE 

ANTONIO CARLOS ACÁCIO, Alega as partes requerentes O requerente 

ocupa o referido lote de forma mansa e pacífica desde 2000, agindo como 

proprietário da área há mais de 15 (quinze) anos, alega que adquiriu o 

imóvel do senhor Antônio Carlos, em meados do ano 2000, e nunca foi 

realizada a transferência do imóvel para o seu nome. O imóvel é ocupado 

pelo autor, de forma mansa e pacifica, lá abrigou

sua família, criou seus filhos.Reafirmando que durante esse ínterim, a 

posse do autor nunca foi molestada ou ameaçada por terceiros, e agora 

vê-se na necessidade de documentar seu, alega que por residir no imóvel 

usucapiendo sem nenhuma oposição ou contestação, pretende a 

requerente legalizar a sua propriedade, uma vez que tem a posse do 

referido bem há mais de quinze anos, tempo mais que suficiente para que 

seja adquirido através de usucapião, de acordo com o artigo 1.238 do 

Código Civil.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Um lote de terras urbana zona urbana deste município de 

Alto Garças – MT, com área de 14mx30,00m (quatorze metros por trinta 

metros) iguais 420m² (quatrocentos e vinte metros quadrados), sem 

benfeitorias, dentro dos seguintes limites e confrontações: frente para 

Avenida 08; lado direito com o lote D; lado esquerdo com o lote F; fundos 

com os lotes H, Sendo o lote “E” da quadra “124”, do loteamento 

denominado Vila Morena, registrado sob a matrícula n.º 7.261 no Cartório 

de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Alto Garças - MT, 

constando como propriedade de ANTONIO CARLOS ACÁCIO

DESPACHO: Vistos etc.Recebo a emenda a inicial de ref 11. Ao 

distribuidor para inclusão no polo ativo da presente ação, a companheira 

do autor CLEONICE MARIA CORREIA. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita nos termos da Lei 1060/50 a requerente.Citem-se 

pessoalmente aqueles em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como todos os confinantes do referido imóvel (art. 246, 

§ 3º, do CPC). Por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (art. 257 do CPC), 

citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais interessados (art. 259, I, 

do CPC). Por via postal, intimem-se, para manifestar na causa em relação 

a (in)existência de interesse no caso em análise, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município.Dê-se vista dos autos 

ao MPE.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.Lener 

Leopoldo da Silva CoelhoJuiz Substituto

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 6 de setembro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 48362 Nr: 1165-04.2017.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria de Jesus Oliveira, Eliane Bernardo de Oliveira 

Silva, Elaine Jesus de Oliveira, Welington de Jesus Oliveira, Josefa 

Florinda de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lourival Inacio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:15630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora, conforme 

determinado na Ref.4, para que promova a Emenda a inicial a , trazendo a 

qualificação completa dos herdeiros.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 11469 Nr: 356-92.2009.811.0035

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Fraga Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

Porto Seguro Cartões/Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei Osti Andrezzo - 

OAB:144319/SP, Geraldo Aparecido De Vitto Junior - 

OAB:4838-A/MT

 IMPULSIONO os autos aos requeridos, diante do decurso do prazo da 

suspensão.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30965 Nr: 469-30.2013.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Silva Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15.020-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 30965

Em correição

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pelo 

BANCO BV FINANCEIRA S/A C.F.I. em face de JOSE CARLOS SILVA 

TAVARES, todos qualificados nos autos.

Conforme fl. 53, foi determinado a intimação pessoal do requerente para 

que, no prazo de 05 dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção., 

contudo decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão de fls. 

57.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhidas no início.

Deixo de condenar a parte autora no pagamento dos honorários 

advocatícios, tendo em vista que não houve a triangularização processual.

P.I.

Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39068 Nr: 1650-61.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Acolho a manifestação ministerial de fls.202/207, adoto-a como razões de 

decidir, e absolvo o acusado de todas as imputações que lhe foram feitas 

nestes autos, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de 

nova determinação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37248 Nr: 498-75.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Ação de BUSCA e APREENSÃO proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de REGINALDO 

AMARO DE SOUZA, todos qualificados nos autos.

A parte autora peticionou, requerendo a desistência do feito.

Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a intimação da parte requerida ante a ausência de 

chamamento inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas pelo autor.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41181 Nr: 627-46.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero dos Santos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - Alto 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARCELO HERRERA - 

OAB:9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para, em 15 dias, apresentar Réplica à 

Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22433 Nr: 150-96.2012.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato da Silva Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 Cód. nº 22433

EM CORREIÇÃO

SENTENÇA

Considerando a informação e homologação de acordo nos autos apensos 

cód. nº 22540, bem como a certidão de fls.114, verifico que com a 

extinção daquela, perdeu-se o objeto do presente processo.

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, nos termos 

do artigo 485, inciso VI do CPC, DIANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

Defiro o levantamento dos valores depositados em juízo conforme 

requerido às fls.106.

Custas pelo autor.

P.I.

Alto Taquari/MT, 31 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18987 Nr: 1482-40.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schutter do Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Leite Pimentel - 

OAB:RS/19507

 ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente a Exceção de Pré-Executividade 

para reduzir o valor do crédito tributário exigido na presente execução 

fiscal para a quantia de R$ 2.629.293,90 (dois milhões seiscentos e vinte e 

nove mil duzentos e noventa e três reais e noventa centavos), atualizada 

nesta data. Consigno que por ocasião da ordem de indisponibilidade 

anterior, emitida no dia 13/07/2018 (fl. 65), este Juízo foi induzido a erro 

pelo sistema, pois foi informado que a parte executada teria conta 

específica para bloqueio, a fim de evitar constrições desnecessárias, 

sendo marcada tal opção, por presumir-se que havia saldo disponível. No 

entanto, ao receber a resposta, o sistema informou que não havia 

respostas positivas para a pesquisa.Diante disso, atendendo ao pedido da 

parte exequente, foi realizada nova ordem de indisponibilidade de valores 

por meio do sistema BACEN JUD, desta vez em todas as contas 

disponíveis, conforme extrato juntado em anexo.Assim, intime-se a parte 

executada, via DJe, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre 

a indisponibilidade dos valores, nos termos do § 3º do art. 854 do 

CPC.Após, com ou sem manifestação da parte executada, abra-se vista à 

parte exequente para manifestação.Alto Taquari/MT, 31 de agosto de 

2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16022 Nr: 371-55.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agricola Taquari Ltda, JOSÉ 

RENATO DIAS, SELMA MIRIAN CITELI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Magno do Reis 

Moreira - OAB:5767, Homero Humberto Marchezan Auzani - 

OAB:MT6624

 ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade.Proceda-se à 

exclusão da sócia Selma Mirian Citeli Dias do polo passivo da ação.Após, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento da execução, sob pena de 

extinção.Alto Taquari/MT, 31 de agosto de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 23001 Nr: 715-60.2012.811.0092
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Paraná Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Código 23001

Em correição

Sentença

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte exequente, 

alegando omissão na sentença de fls. 40/41, que extinguiu a presente 

execução fiscal com base no artigo 485, III do CPC, por ter a exequente, 

supostamente, deixado de promover os atos e as diligências que lhe 

incumbiam e abandonado a causa por mais de 30 dias. Alega que os 

presentes autos foram recebidos pela primeira vez e única pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional de Mato Grosso em 18/07/2017, sendo 

que em outra vez os mesmos foram remetidos à Procuradoria da União, 

órgão que não tem atribuição para atuar neste feito.

 É o relatório.

DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

(...)

Realmente, analisando os autos, verifico que houve equívoco na sentença 

de fls. 40/41, haja vista que a execução foi extinta indevidamente por 

abandono do feito pelo exequente, uma vez que os autos não foram 

enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato Grosso 

para manifestação à manifestação de fls. 27/30 e sim à Procuradoria da 

União.

Ademais, conforme certidão de fl. 49, não foi localizado nenhum AR que 

comprovasse o envio do presente feito à Procuradoria da Fazenda 

Nacional na data do dia 10/01/2014, razão pela qual impõe-se o 

acolhimento dos embargos para o fim de suprir a omissão apontada.

ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração para 

eliminar a omissão e anulo a sentença embargada.

Assim, determino o prosseguimento do feio, com a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito e, na sequencia, venha-me conclusos para deliberação quanto ao 

pedido de penhora on-line via BacenJud.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22993 Nr: 707-83.2012.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo de Castro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 22993

Em correição

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pelo 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A 

em face de NIVALDO DE CASTRO SILVA, todos qualificados nos autos.

Conforme fl. 92, foi determinado a intimação pessoal do requerente para 

que, no prazo de 05 dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção., 

contudo decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão de fls. 

96.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhidas no início.

Deixo de condenar a parte autora no pagamento dos honorários 

advocatícios, tendo em vista que não houve a triangularização processual.

P.I.

Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15755 Nr: 111-75.2007.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP, Tanise Cristina Tortorelli - OAB:215084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pereira Zulato, 

Matricula 1553238 INSS/MT - OAB:

 Cód. 15755

Em correição

Despacho

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 05 dias, manifestar-se 

sobre o petitório de fl. 157.

Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13657 Nr: 407-68.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás, Pedro Sachser Bigas, 

Elias Legeski Monegate, Adilson Gonçalves Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610-MT, Ricardo Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 13657

Em correição

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução contra devedor solvente movida por BASF 

S.A em face de ELIAS LEGESKI MONEGATE E OUTROS, todos 

devidamente qualificados.

 Pois bem, conforme fls. 145, foi determinado a intimação pessoal da 

EXEQUENTE, para que, no prazo de 10 dias, se manifestasse no que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito. Contudo, conforme 

certidão de fls. 146 e AR devolvido de fl. 149, a exequente não foi 

encontrada no endereço informado na inicial, sendo informado que teria 

mudado.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 É o sucinto relato. Decido.

No presente caso verifica-se que a parte exequente mudou e não 

informou o número de seu novo endereço.

 Pois bem, em que pese constar no AR de fls. 149, que a exequente se 
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mudou sem informar novo endereço, cabe às partes que litigam em Juízo 

promover o bom andamento do feito, devendo as partes atualizarem seus 

respectivos endereços sempre que houver modificação temporária ou 

definitiva, conforme disposto no artigo 274, parágrafo único, do NCPC:

 Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais e aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

 Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou de finitiva não tiver sido 

devidamente comunicado ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

 Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

 Custas já recolhidas no início.

P.I.

Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 23092 Nr: 806-53.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza, Noemi Pereira de 

Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 23092

EM CORREIÇÃO

DECISÃO

Determino o praceamento do bem, por preço não inferior ao da avaliação.

Nomeio desde já para realização da hasta a “ARAUJO LEILÕES”, na 

pessoa dos leiloeiros públicos oficiais e rurais José Pedro Araújo e 

Wellington Martins Araújo, devidamente cadastrados perante este juízo, 

com endereço à Rua Custódio de Melo, nº 630, Cidade Alta, Cuiabá/MT, 

CEP nº  78030-435,  Fone (65)  99997-1717,  e -ma i l : 

araujoleiloes@gmail.com, ficando deferida a habilitação para acesso aos 

autos.

Fixo a comissão no percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da arrematação.

 Atente-se pela preferência na realização deste por meio eletrônico, nos 

termos do art. 882, do CPC.

 Por fim, ressalto que todos os atos referentes à hasta pública ficarão a 

cargo do leiloeiro.

Intimem-se as partes.

Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19891 Nr: 41-53.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alves Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075A- MT, Silvanio Amelio Marques - OAB:293188/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 19891

Em correição

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

(Aposentadoria por Invalidez) movida por Francisco Alves Barreto em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados.

 Às fls. 116, foi determinado a intimação da parte autora para, no prazo de 

30 dias dar entrada no pedido administrativo, sob pena de extinção.

Todavia, conforme certidão de fl. 122, decorreu o prazo legal sem 

manifestação da parte requerente.

Destarte, nota-se que até o momento a parte requerente mantem-se inerte, 

transcorrendo quase 1 (um) ano sem dar prosseguimento ao feito.

É o sucinto relato. Decido.

No presente caso verifica-se que a parte autora não se manifestou no 

prosseguimento do feito, mesmo devidamente intimado na pessoa de seu 

advogado.

Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora da demanda, com considerável lapso 

temporal. Fato este que cabalmente caracteriza demasiada desídia no 

prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários advocatícios pela requerente, ficando 

suspensa a obrigação por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16642 Nr: 983-90.2007.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Freitas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 16642

Em correição

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade movida por Maria Freitas 

dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos 

devidamente qualificados.

 Às fls. 125, a Requerente pugnou pela desistência e extinção do feito.

Por tal razão, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo o 

processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Sem custas, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Condeno a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a obrigação tendo 

em vista ser beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33796 Nr: 1349-85.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 
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Leal - OAB:14398/MT

 SENTENÇA:

 Analisando os autos, especialmente o parecer Psicossocial e 

requerimento ministerial, concluo que deve ser declarada extinta a medida 

socioeducativa aplicada, pela realização de sua finalidade. ANTE O 

EXPOSTO, DECLARO EXTINTA a medida socioeducativa aplicada à 

representada Steffany Cristian da Silva Iora, pela realização de sua 

finalidade, nos termos do artigo 46, II, da Lei nº 12.594/2012. SEM 

CUSTAS. Publicada em audiência saindo os presentes intimados. 

Transitada em julgado, procedam-se as comunicações necessárias e 

arquivem-se. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45351 Nr: 2966-75.2017.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Dezan, MARIA ROSA DE MESQUITA FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ATAIDES DEZAN - 

OAB:133938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de Ref.15.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34042 Nr: 141-32.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia das Neves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Coimbra Jacon - 

OAB:11.279/MS

 DECISÃO:

 I – Considerando que a ré e seu advogado não foram intimados, 

redesigno a audiência para o dia 29 de novembro de 2018, às 12h30min 

(MT). II – Intime-se a ré via precatória e seu advogado via DJe. III – 

Intimem-se as testemunhas Rodrigo Ribeiro de Oliveira e Rosalina Andrade 

da Silva. IV – Sai a testemunha Lara Maria Campos Simão devidamente 

intimada. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45699 Nr: 2-75.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Naldo de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o réu FRANCISCO NALDO DE ARAÚJO SILVA, pela prática do 

crime previsto no art. 129, § 9º, do CP. Em observância às diretrizes do 

artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, 

circunstâncias e motivos normais à espécie. O réu é ainda, tecnicamente 

primário, e não foram coletados elementos sobre sua conduta social e 

personalidade. As consequências foram as normais do tipo. Nesse 

cenário, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção. Na segunda 

fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de 

aplicá-la para evitar que a pena fique aquém do mínimo legal, nos termos 

da súmula 231 do STJ. Não concorrem circunstâncias agravantes, nem 

causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, fica o acusado 

FRANCISCO NALDO DE ARAÚJO SILVA definitivamente condenado à 

pena de 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.Fixo o REGIME INICIAL ABERTO 

para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º, “c”, e § 3º, do 

Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, uma vez que o delito foi praticado com o emprego de 

violência contra a mulher (art. 44, I, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei nº 

11.340/2006). Presentes os requisitos do art. 77 do CP, aplico a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, por 2 (DOIS) ANOS, cujas 

condições serão estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal. Certificado 

o trânsito em julgado: I – Expeça-se Guia de Execução Definitiva; II – 

Procedam-se as comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação;III – Verifique-se a 

existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação na 

sentença, e, em caso positivo remeter os autos conclusos para a devida 

destinação; IV – Após, remetam-se os autos ao “Arquivo Definitivo”. 

Condeno o réu no pagamento das custas processuais. P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17962 Nr: 1089-18.2008.811.0092

 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: Rubens Tonsis, Enedina Garbugio Tonsis, Antonio 

Moacyr Tonsis, Maria Augusta Tonsis, Jose Altair Tonsis, Maria Cristina 

Fideles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vianna Empreendimentos Agropecuarios Ltda, 

Nivaldo Baraldo, Rosa Maria Leticia Baraldo, Aurelio Baraldo, Irene Picioli 

Baraldo, Euclides Baraldo, Alzira Pavan Baraldo, Wilson Antonio Palaro, 

Inês Cavalli Palaro, Luiz Alberto Palaro, Tais Cardoso Palaro, Adelino 

Palaro, Angelina Fritegotto Palaro, Arlete Telechea Peracchia Braga, 

Calisto Beno Adams, HELENA GARBUGE DE SÁ, Sergio Garbugio, KAREN 

RANQUETAT PERACCHIA, KARINE RANQUETAT PERACCHIA 

TORTORRELI, Valdomiro Garbugio, Anésia Garbugio Lucio, Adelino 

Garbugio, Julia Garbugio, Deonilda Garbugio Bortolon, Marina Cristina 

Telechea Peracchia, Caio César Martins Peracchia, Rita Elmira Peracchia 

Machado, Cyro dos Santos Azevedo, Leonor Garbugio Galefi, ANTONIO 

RICARDO RAMQUETAT PERACHIA, Eurides Baraldo, Maria Romilda Alves 

Baraldo, Claudemir Baraldo, Sandra Mara Montovani Baraldo, Valdecir 

Baraldo, Ivanete Silveira Baraldo, Maria Garbugio Ortega, Francisco 

Pereira Vianna Netto, Gilmar Katayama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDI DE COL - OAB:6381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faber Viegas - OAB:2105-A, 

Rubia Viegas Apolinário - OAB:5.255

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para, com fulcro no Artigo 

1.238, caput, do Código Civil, declarar a aquisição pelos requerentes do 

imóvel rural com área de 320,8897 has (Fazenda Saturno), descrito na 

inicial, com coordenadas e limites indicados no Memorial Descritivo, por 

meio da usucapião, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Diante dos princípios da 

sucumbência e causalidade, condeno a ré Viana (Taquari) 

Empreendimentos Agropecuários Ltda no pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro de Imóveis para registro desta sentença, 

determinando a abertura de nova matrícula, ficando o imóvel pertencendo 

aos requerentes em condomínio, em partes iguais. Após, encaminhem-se 

os presentes autos ao arquivo procedendo-se as baixas e anotações de 

estilo, independentemente de nova determinação. P.I.Alto Taquari/MT, 5 de 

setembro de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33591 Nr: 1219-95.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Marcolino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que, ante a tempestividade da contestação juntada aos 

autos à ref: 12, serve a presente certidão para intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar Réplica 

à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33595 Nr: 1223-35.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Nicolau Kronbauer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Certifico e dou fé que, ante a tempestividade da contestação juntada aos 

autos à ref: 12, serve a presente certidão para intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar Réplica 

à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33596 Nr: 1224-20.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Marcolino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-A/MT

 Certifico e dou fé que, ante a tempestividade da contestação juntada aos 

autos à ref: 11, serve a presente certidão para intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar Réplica 

à Contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18987 Nr: 1482-40.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schutter do Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Leite Pimentel - 

OAB:RS/19507

 DESPACHO

Abra-se vista dos autos à parte exequente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, manifestar-se quanto à decisão de fls. 84-86, 

quanto ao resultado da pesquisa junto ao Sistema Bacen Jud de fls. 87, 

bem como sobre as petições de fls. 88-89 e 90-92.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

Alto Taquari/MT, 5 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35262 Nr: 807-33.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoaldo Bergamin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIOSI & ASSMANN LTDA, Liberty 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O, LEANDRO XAVIER ZANELATI - OAB:15.197/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS REZENDE DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:188.846, PAULO ROBERTO DE PAULA - 

OAB:7297-B

 Código 35262

Chamo o feito à ordem.

A denunciada – Liberty Seguros S.A em sua peça de contestação alegou, 

preliminarmente, a impugnação ao valor da causa, uma vez que o autor 

quando do ajuizamento da presente ação, a atribuiu o valor de 

R$129.136,77 (cento e vinte e nove mil, cento e trinta e seis reais e 

setenta e sete centavos), contudo, os pleitos do requerente foram 

valorados em R$951.136,77.

 Observando o feito, entendo que assiste razão a denunciada, pois, em 

análise ao pedido inicial, mais precisamente no item – c.3, o autor requereu 

o arbitramento da pensão mensal vitalícia para suprimento dos seus 

gastos mensais, fixadas em R$2.000,00, ou pagamento mediante uma 

única parcela dos valores devidos até a data em que completar 76 anos 

de idade.

Nesse sentido, o artigo 292, VI do CPC prevê:

O valor da causa constará da petição ou da reconvenção:

VI – na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente 

à soma dos valores de todos eles;

 Portanto, acolho a preliminar arguida e determino a correção do valor da 

causa, passando a constar o montante de R$951.136,77, com base no 

artigo 292, §3º do CPC.

Em relação a preliminar arguida – Da Impugnação a Gratuidade de Justiça, 

entendo que a denunciada não trouxe aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a alteração da capacidade econômica do autor, de modo que 

não resta possível o deferimento de tal pedido. Assim, rejeito a preliminar 

arguida.

Ultrapassada as preliminares arguidas:

DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 17 

de outubro de 2018 às 15:00horas (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50042 Nr: 1932-31.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Honório Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.411-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46385 Nr: 347-41.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdS, MAVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, JOÃO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - 

OAB:358143

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

face de ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS, vulgo “DOUG FUNNY”, e de 

MARCO ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS, vulgo “QUINHO”, pela prática das 

condutas previstas nos artigos 155, § 4º, I, II e IV, 147, “caput” (por três 

vezes) e 329, “caput”, todos, do Código Penal.

Consta na denúncia que:

 “Fato I: No dia 14 de fevereiro de 2018, por volta das 19h20min, no interior 

da residência situada na rua Justo Veríssimo, s/n, Parque Taquari, próximo 

ao Mercado Marin, nesta cidade e comarca de Alto Taquari, os 

denunciados ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS vulgo “Doug Funny” e 

MARCO ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS vulgo “Quinho” agindo com 

unidade de propósitos e desígnios, e prevalecendo-se das relações 
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domésticas, de coabitação e da confiança depositada, subtraíram para si 

01 (uma) faca de cozinha, 01 (um) relógio e 01 (uma) barraca com 

colchonete, pertencentes ao seu genitor Antônio Quinalia dos Santos, 

pessoa maior de 60 anos, mediante rompimento de obstáculo, conforme 

Boletim de Ocorrência (fls. 43/45) e termo de Apreensão de Objeto (fls. 

47)

Fato II: “Ainda, logo após ao delito descrito no parágrafo anterior, 

ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS vulgo “Doug Funny” e MARCO ANTÔNIO 

VIEIRA DOS SANTOS vulgo “Quinho” agindo com unidade de propósitos e 

desígnios, no âmbito das relações domésticas, ameaçaram seu cunhado 

Juliano Gomes de Oliveira de causar mal injusto e grave dizendo “se você 

não calar a boca, vamos estourar sua boca” e ameaçaram sua irmã 

Jéssica Vieira dos Santos, grávida na época dos fatos, dizendo “cala a 

boca, senão vamos pegar você e o pai e vamos matar os dois aqui”.

Fato III: Os policiais militares foram chamados e, no mesmo dia e local já 

descritos, mas logo após aos fatos do parágrafo anterior, os denunciados 

ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS vulgo “Doug Funny” e MARCO ANTÔNIO 

VIEIRA DOS SANTOS vulgo “Quinho”, resistiram a sua prisão em flagrante 

mediante violência e ameaças proferidas contra os policiais Djalma 

Aparecido da Silva, Márcio Alves Mendonça e Rodrigo Pereira Leal, 

dizendo “eu sei onde você mora Djalma, vou matar você com seu filho e 

sua esposa”, “vou matar o outro PM e se der bobeira, qualquer policial que 

eu encontrar” (se referindo ao Sd. Mendonça); “tem que matar esse de 

óculos também” (se referindo ao Investigador Rodrigo), sendo necessário 

uso moderado de força para contê-los, consoante termo de resistência 

(fls. 46).

Fato IV: Finalmente, logo após os fatos narrados e enquanto eram 

colocados na viatura em condução ao CISC, reiterada a conduta também 

no interior do CISC localizado nesta cidade e em razão das condutas 

narradas nos parágrafos anteriores, ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS 

vulgo “Doug Funny” e MARCO ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS vulgo 

“Quinho”, no âmbito das relações domésticas, ameaçaram de morte sua 

irmã Jéssica Vieira dos Santos, que estava grávida na época dos fatos, 

dizendo “vamos esperar seus filhos nascerem para cortar sua cabeça”. 

(FATO IV).”

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

A denúncia foi recebida em 08/03/2018, os acusados foram citados e 

apresentaram defesa prévia por meio de Advogado Dativo.

 Pedido de revogação da preventiva indeferido.

Em audiência de instrução realizada em 31/07/2018 foram ouvidas as três 

vítimas e duas testemunhas, bem como foram interrogados os réus.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais pedindo a 

procedência da denúncia, com a condenação dos réus em todos os 

delitos, a exceção do crime de resistência em relação ao acusado Marco 

Antônio.

 A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição e pela aplicação da pena 

no mínimo legal, além dos benefícios despenalizadores.

É o relatório.

 DECIDO.

De acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua 

convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 

judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos 

elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas.

1) CRIME DE FURTO QUALIFICADO

Em relação ao crime de furto qualificado, a materialidade encontra-se 

demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência e Termo de Avaliação.

 Igualmente, a autoria restou demonstrada pelas declarações das vítimas e 

pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

Apesar dos réus negarem a execução do delito por ocasião do 

interrogatório, não apresentaram versão plausível capaz de abalar todo o 

restante do conjunto probatório.

Logo, também não há dúvidas quanto à autoria.

No que diz respeito às qualificadoras do rompimento de obstáculo, abuso 

de confiança e concurso de agentes, observo que todas restaram 

demonstradas também pelas declarações das vítimas e depoimento das 

testemunhas.

O pai dos réus relatou que quando saiu de casa trancou a porta do quarto 

e levou consigo as chaves, como de costume, e ao chegar percebeu que 

a porta estava arrombada.

No mesmo sentido foram as declarações da irmã e do cunhado dos réus, 

confirmando que a porta do quarto onde as coisas foram subtraídas 

estava arrombada quando chegaram na residência.

O abuso de confiança, por sua vez, é extraído da própria coabitação entre 

os réus e a vítima Antônio Quinalia dos Santos (genitor), que afirmou em 

suas declarações que seus filhos tem total liberdade em sua casa.

Outrossim, também não resta dúvida quanto ao concurso de agentes, haja 

vista que restou comprovada a prática do crime pelos réus, em unidade de 

desígnios.

Por tal razão, devem ser reconhecidas as qualificadoras.

Por fim, entendo que não há como acolher a tese do princípio da 

insignificância, uma vez que a res furtiva foi avaliada em R$ 80,00, além 

dos danos causados na porta da residência. De mais a mais, ao que 

consta dos autos, os réus são reincidentes, e frequentemente 

encontram-se envolvidos em crimes contra o patrimônio.

A respeito do assunto, note-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO 

ROMPIMENTO OU DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO 

NA MODALIDADE QUALIFICADA – RES FURTIVA DE VALOR NÃO 

IRRISÓRIO – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA – NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA 

ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – (...) 1. Demonstrado nos autos 

que o réu é contumaz na prática delitiva, tanto que responde a um 

processo executivo de pena em que anexadas duas guias de execução 

penal definitivas, sendo uma pelo crime de latrocínio e outra pelo delito de 

furto duplamente qualificado, descabe cogitar da aplicação do princípio da 

insignificância, máxime quando comprovado também que o crime se deu 

na modalidade qualificada, o que evidencia o maior desvalor da ação, não 

se descuidando, outrossim, que os pertences subtraídos não eram de 

valor irrisório, de modo que a lesividade da conduta é expressiva e 

merece ser repreendida pelo Direito Penal, pois, no caso concreto, 

absolver o apelante é fomentar a persistência dele na prática de delitos 

patrimoniais, porquanto se sentirá estimulado a reiterar na senda 

criminosa, acabando por espargir a impunidade, em detrimento da 

necessidade da eficaz proteção de bens jurídicos penalmente relevantes. 

(...) (TJMT – Ap 61785/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

07/11/2017)”

Destarte, impõe-se a condenação dos acusados pela prática do crime 

previsto no art. 155, § 4º, I, II e IV do CP.

 2) CRIMES DE AMEAÇA

Aos réus também são imputados três crimes de ameaça, dois deles 

praticados contra a irmã Jéssica e um contra o cunhado Juliano.

Inicialmente, ressalto que para configuração do delito previsto no art. 147 

do CP, é necessária a comprovação de sério temor sofrido pela vítima.

Ressalto ainda que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que o estado de ânimo calmo e refletido do réu é dispensável para a 

configuração do delito de ameaça. Ademais, eventual estado de 

embriaguez voluntária ou efeito de drogas, por si só, não afastam a 

tipicidade do delito.

No caso em tela, constato que ao prestar suas declarações em juízo, a 

vítima Jéssica foi categórica em afirmar que não foi ameaçada em nenhum 

momento pelos réus.

Igualmente, a vítima Juliano, quando ouvida em juízo, esclareceu que 

embora tenha sido ameaçado de morte pelos réus no dia dos fatos, os 

considera como pessoas boas, e que somente apresentam desvio de 

conduta quando estão sob o efeito de drogas.

Nesse cenário, entendo que neste ponto devem os réus ser absolvidos, 

por não haver a necessária comprovação, sem sombra de dúvidas, do 

sério temor sofrido pelas vítimas.

Mesmo porque, a dúvida invariavelmente deve pender no sentido da 

absolvição, por força do “in dubio pro reo”.

3) CRIME DE RESISTÊNCIA

Em relação ao crime de resistência, a materialidade ficou demonstrada por 

meio do Boletim de Ocorrência e Auto juntado aos autos.

Com relação à autoria, aos serem ouvidos em juízo, os policiais militares 

afirmaram que apenas o réu Anderson ofereceu resistência à ação dos 

agentes estatais, sendo necessário inclusive o auxílio do genitor para 

contê-lo.

Por outro lado, o réu Marco Antônio, de acordo com o relato dos policiais, 

acatou as ordens logo que advertido.

Destarte, impõe-se a condenação tão-somente do réu Anderson em 
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relação ao delito de resistência, com a absolvição do outro corréu.

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na denúncia para:

A) CONDENAR o réu ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS, vulgo “DOUG 

FUNNY”, pela prática das condutas previstas nos artigos 155, § 4º, I, II e 

IV, e 329, ambos do Código Penal, em concurso material.

B) CONDENAR o réu MARCO ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS, vulgo 

“QUINHO”, pela prática da conduta prevista no artigo 155, § 4º, I, II e IV, do 

Código Penal.

C) ABSOLVÊ-LOS das demais imputações lançadas na denúncia, por não 

existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do 

CPP.

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à 

dosimetria da pena de forma individualizada para cada réu.

 1) ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, 

verifico culpabilidade elevada, pelo fato do crime ter sido praticado contra 

o próprio genitor. O acusado é portador de maus antecedentes, no 

entanto, deixo para valorar a circunstância negativa na segunda fase de 

aplicação da pena (reincidência), a fim de evitar o bis in idem. Possui 

péssima conduta social, haja vista que é usuário de drogas e 

frequentemente encontra-se envolvido em crimes contra o patrimônio, 

conforme depoimento das testemunhas e ficha de antecedentes criminais. 

As consequências não são desfavoráveis, pois a vítima recuperou a res 

furtiva. As circunstâncias e os motivos também não são desfavoráveis, 

pois são comuns a este tipo de delito. Por fim, não há elementos nos autos 

para verificar a sua personalidade.

 1.a) Crime de furto Qualificado:

Fixo a pena-base em 4 (anos) anos de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes. Por sua vez, 

concorrendo a circunstância da reincidência, por ter o réu cometido o 

delito depois de transitada em julgado condenação por fato anterior (Autos 

nº 002444-75.2009.8.26.0071 – 1ª Vara da Comarca de Bauru/SP / 

Executivo de Pena Código nº 41657 de Alto Taquari/MT), conforme ficha 

de antecedentes criminais em anexo, agravo a pena em 1/6 (um sexto), 

fixando-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) 

dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição ou aumento de 

pena.

Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 4 (quatro) anos 

e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

1.b) Crime de Resistência:

Fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes. Por sua vez, 

concorrendo a circunstância da reincidência, por ter o réu cometido o 

delito depois de transitada em julgado condenação por fato anterior (Autos 

nº 002444-75.2009.8.26.0071 – 1ª Vara da Comarca de Bauru/SP / 

Executivo de Pena Código nº 41657 de Alto Taquari/MT), conforme ficha 

de antecedentes criminais em anexo, agravo a pena em 1/6 (um sexto), 

fixando-a em 7 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição ou aumento de 

pena.

Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 7 (sete) meses 

de detenção.

Em razão do CONCURSO MATERIAL, devem as reprimendas ser somadas, 

ficando o acusado definitivamente condenado à pena de 4 (QUATRO) 

ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, 7 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, 

E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.

 O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos 

nos autos quanto à situação econômica do acusado, será calculado no 

valor unitário mínimo, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Fixo o REGIME inicial FECHADO para cumprimento da pena, com base no 

artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, devido à reincidência e a 

existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, 

bem como de conceder a suspensão condicional da penal, pela ausência 

dos requisitos legais dos arts. 44 e 77 do CP.

2) MARCO ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, 

verifico culpabilidade elevada, pelo fato do crime ter sido praticado contra 

o próprio genitor. O acusado é portador de maus antecedentes, no 

entanto, deixo para valorar a circunstância negativa na segunda fase de 

aplicação da pena como reincidência, a fim de evitar o bis in idem. Possui 

péssima conduta social, haja vista que é usuário de drogas e 

frequentemente encontra-se envolvido em crimes, conforme depoimento 

das testemunhas e ficha de antecedentes criminais. As consequências 

não são desfavoráveis, pois a vítima recuperou a res furtiva. As 

circunstâncias e os motivos também não são desfavoráveis, pois são 

comuns a este tipo de delito. Por fim, não há elementos nos autos para 

verificar a sua personalidade.

 Por isso, fixo a pena-base em 4 (anos) anos de reclusão, e 12 (doze) 

dias-multa.

Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes. Por sua vez, 

concorrendo a circunstância da reincidência, por ter o réu cometido o 

delito depois de transitada em julgado condenação por fato anterior (Autos 

nº 002444-75.2009.8.26.0071 – 1ª Vara da Comarca de Bauru/SP / 

Executivo de Pena Código nº 42063 de Alto Taquari/MT), conforme ficha 

de antecedentes criminais em anexo, agravo a pena em 1/6 (um sexto), 

fixando-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) 

dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição ou aumento de 

pena.

Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 4 (QUATRO) 

ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos 

nos autos quanto à situação econômica do acusado, será calculado no 

valor unitário mínimo, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Fixo o REGIME inicial FECHADO para cumprimento da pena, com base no 

artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, devido à reincidência e a 

existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, 

bem como de conceder a suspensão condicional da penal, pela ausência 

dos requisitos legais dos arts. 44 e 77 do CP.

3) DISPOSIÇÕES FINAIS

MANTENHO DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA dos réus, como garantia 

da ordem pública e para aplicação da lei penal, uma vez que foram 

condenados ao regime inicial fechado, são reincidentes, e não houve 

alteração fática capaz de afastar os pressupostos e requisitos da 

custódia cautelar. Finalizo relembrando que os delitos foram praticados 

contra a própria família, tudo a indicar o perigo em concreto das ações e o 

total menosprezo pelas regras de conduta em sociedade.

Certificado o trânsito em julgado, cumpre ao Sr. Gestor:

 I – Expedir as guias de execução definitivas;

 II – Proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação;

III – Verificar a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem 

destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os autos conclusos 

para a devida destinação.

 IV – Após, cumpridas as formalidades, remeterá os autos ao “Arquivo 

Definitivo”.

 Deixo de condenar os acusados no pagamento das custas processuais, 

por serem hipossuficiente, na forma da lei.

Arbitro honorários em favor do advogado nomeado para defesa dos réus 

no valor equivalente a 6 (seis) URH’s, a serem custeados pelo Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

P.I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 10407 Nr: 75-38.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fausto Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS PEREIRA DE BRITO, MARIA DIVINA 

RODRIGUES SOARES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:9234-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues d' Souza - 

OAB:5.876/MT

 Código 10407
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DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, com êxito, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 31 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53921 Nr: 2059-27.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wilson Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:17972-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2059-27.2017.811.0084.

Código: 53921.

Vistos.

 1) A presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou 

de direito, razão pela qual, deixo de designar a audiência de que trata o § 

3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A SANEAR o processo desde logo.

Verifico que a parte requerida suscitou preliminar de prescrição (Ref. 19), 

o que passo a apreciar.

DA PRESCRIÇÃO

Tal pleito não merece muitas digressões, na medida em que o requerimento 

do benefício ora pretendido, na via administrativa, deu-se em 12/12/2016, 

e o ajuizamento da demanda, em 16/11/2017, ou seja, desde o 

indeferimento administrativo não ocorreu o lapso temporal quinquenal de 

nenhuma parcela vencida.

Além do mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de 

qualquer especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada 

a matéria prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora 

combatida.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré.

Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, 

razão por que declaro o feito saneado.

1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/12/2018, às 

09h00min, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da 

autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015, para o caso de não comparecimento.

2) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o 

exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção 

do benefício.

3) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56362 Nr: 1239-71.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLVL, EFdL, AFL, WFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1239-71.2018.811.0084.

Código: 56362.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não pugnou pela 

gratuidade da justiça e tampouco recolheu as custas e taxas judiciárias. 

Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o recolhimento das custas e taxas judiciárias, na forma do artigo 

290 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição.

Após o decurso do prazo, com ou sem recolhimento, CERTIFIQUE-SE e, 

façam conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 04 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54626 Nr: 255-87.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:17972-O, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16.612-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 255-87.2018.811.0084.

Código: 54626.

Vistos.

 1) A presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou 

de direito, razão pela qual, deixo de designar a audiência de que trata o § 

3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A SANEAR o processo desde logo.

Verifico que a parte requerida suscitou preliminar de prescrição (Ref. 12), 

o que passo a apreciar.

DA PRESCRIÇÃO

Tal pleito não merece muitas digressões, na medida em que o requerimento 

do benefício ora pretendido, na via administrativa, deu-se em 24/11/2017, 

e o ajuizamento da demanda, em 20/02/2018, ou seja, desde o 

indeferimento administrativo não ocorreu o lapso temporal quinquenal de 

nenhuma parcela vencida.

Além do mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de 

qualquer especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada 

a matéria prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora 

combatida.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré.

Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, 

razão por que declaro o feito saneado.

1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/12/2018, às 

09h45min, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da 

autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015, para o caso de não comparecimento.

2) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o 

exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção 

do benefício.

3) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37308 Nr: 63-67.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Púlice, Maria Tereza Olivieri Pulice, Eduardo Amil 
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Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Diefenthaeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Luciano Silles 

Dias - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste no prazo de 

15 dias quanto ao teor das informações prestadas pela registradora à fls. 

419.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60815 Nr: 703-09.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 Intimação da parte requerida para manifestar nos autos, no prazo legal, 

nos termos da cota ministerial de ref. 198.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77306 Nr: 2645-08.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlino Lopes Barbosa, Juliano dos Reis 

Neiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 (...) .Contudo, a defesa do acusado JULIANO DOS REIS NEIVA requereu 

autorização para se ausentar alegando em síntese que o acusado é 

membro participante da Igreja Batista Nacional de Reserva do Cabaçal-MT 

e que deseja participar do Encontro com Deus que acontecerá nos dias 7, 

8 e 9 de setembro de 2018 na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, 

comprometendo única e exclusivamente em cumprir objetivo ora informado 

retornando imediatamente ao término do evento para sua residência.Defiro 

o pedido da defesa e AUTORIZO/MODIFICO as condições fixadas. 

Consequentemente, nos dias 7, 8 e 9 de setembro de 2018, fica o 

acusado autorizado a se ausentar da sua residência, cujo endereço 

informado é na Avenida 6 de Agosto, s/n, Reserva do Cabaçal-MT, até a 

cidade de São José dos Quatro Marcos-MT, na Chácara Chuva de Prata, 

rua Espirito Santo, n. 651, bairro Santa Maria, única e exclusivamente para 

participar do Encontro com Deus, retornando imediatamente para sua 

residência no endereço informado.Advirta o acusado que o benefício será 

automaticamente revogado se praticar fato definido como crime doloso, for 

punido por falta grave ou desatender às condições impostas na 

autorização.Oficie ao Diretor da Cadeia Pública informando a necessidade 

de alterar os horários do acusado, permanecendo inalteradas as demais 

condições que não conflitem com essa autorização periódica.Após, 

remeta os autos, à defesa(s) para que apresentem as alegações finais 

por memorial, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, os autos deverão ser 

conclusos para que seja proferida a sentença - CPP, art. 404 e parágrafo 

único, com redação dada pela Lei n. 11.719, de 2008; CNGC, art. 

1.412Notifique o Ministério Público.Cumpra, com URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62610 Nr: 1374-32.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Firmino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de JOÃO 

FIRMINO DE OLIVEIRA, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II, bem como os honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos 

termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As condenações impostas 

à Fazenda Pública de NATUREZA PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à 

incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 

8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no art. 1º-F, da Lei n. 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, incidem segundo 

a remuneração oficial da caderneta de poupança, em conformidade com o 

fixado nos julgamentos pelo STF das ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do 

Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, este analisado com repercussão 

geral reconhecida, assim como pelo STJ no REsp 1.495.146-MG(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68395 Nr: 1119-40.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Israel Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I –, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 102740 Nr: 2668-17.2018.811.0038

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO CAUTELAR – INCIDENTE -, tendo como requerente 

LEONIDAS CAMILO DE SOUZA, em que requer a aplicação de medidas 

cautelares – CPP, art. 319 - em seu favor e desfavor de SANDRA 

CORREIA MEDRADO.

Alega o requerente que vem sendo vítima de agressões de sua 

ex-esposa, ora requerida.

Em consulta ao sistema verifico a existência do termo circunstanciado n. 

38-85.2018.811.0038 (97059) e ação cautelar (Medidas Protetivas) n. 

2480-24.2018.811.0038 (102371), relacionados a esses fatos, em que a 

representante do Ministério Público pugnou pela designação de audiência 

para os fins do art. 16 da Lei n. 11.340/06.

Constatei ainda a existência de executivo de pena n. 

6506-53.2018.811.0042 (102104), oriunda da Comarca de Cuiabá-MT, 

pendente de realização de audiência admonitória, a qual fora designada 

para o dia 6/9/2018, às 17h30min.

Diante do exposto, da existência dos demais processos relacionados às 

partes deixo de analisar o requerido, por ora, e DESIGNO AUDIÊNCIA com 

as partes para o dia 6/9/2018, às 17h40min, necessária para melhores 

esclarecimentos dos fatos.

Cientifique/comunique as partes para comparecimento, assim como 

cientifique a representante do Ministério Público, advogado(a) 

constituído(a) e, em sendo necessário, a Defensoria Pública.

Cumpra, com URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101853 Nr: 2228-21.2018.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro dos Santos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:MT 24.820, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:MT/ 

21059/O

 (...) RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de LEANDRO DOS SANTOS 

ARAÚJO, vulgo “Curumim”, autuado(a) pela suposta prática do(s) delito(s) 

previsto(s) no(s) artigo(s) 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, (...) , DEIXO 

DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO tendo em vista 

que tanto as testemunhas arroladas, quanto o réu se encontram ausentes 

da Comarca e a prova será produzida por deprecata.Subsidiariamente, 

DETERMINO que CITE/INTIME pessoalmente o(s) réu(s), dando-lhe ciência 

de que o processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que deixar 

de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de 

mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, 

art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) (...) , foi requerido PEDIDO 

DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA, em favor do acusado 

LEANDRO DOS SANTOS ARAÚJO, alegando a defesa em síntese a 

inexistência das circunstâncias narradas no artigo 312 do Código de 

Processo Penal, bem como que possui bons antecedentes, oportunidade 

em que a representante do Ministério Público manifestou pelo 

indeferimento do pedido, sendo indeferido.Por fim verifico que no dia 25 de 

julho de 2018, foram prestadas informações no Habeas Corpus n. 

1007948-66.2018.8.11.0000, para o Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO 

da Segunda Câmara Criminal, não havendo nos autos fatos novos que 

justifique a revogação da prisão.Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado pois 

presentes os fundamentos legais - arts. 312 e 313, do CPP -, sendo 

necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução 

criminal, ou seja, MANTENHO A PRISÃO do réu LEANDRO DOS SANTOS 

ARAÚJO, vulgo “Curumim”, pois não há nos autos fatos novos ou 

modificativos que autorizam sua liberação e não há fundamento diverso 

capaz de ensejar a mudança desse entendimento.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73353 Nr: 560-49.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiao Ventura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marconi, Renata Souza Pinto Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:MT - 19946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:MT/14856

 Não há erro material do Poder Judiciário a obstar o desenvolvimento do 

feito e, portanto, em homenagem ao princípio constitucional da duração 

razoável do processo e a prioridade de tramitação, uma vez que idoso o 

cliente do patrono, INDEFIRO os pedidos apresentados no sentido de que a 

Secretaria da Vara Única entre em contato telefônico com a Comarca 

deprecada e, consequentemente, faço o ingresso no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo e realizo a consulta no processo do 

destino - Processo: 0032881-74.2017.8.26.0506 Extinto; Classe: Carta 

Precatória Cível; Área: Cível; Assunto: Citação; Distribuição: 03/10/2017 às 

13:43 – Livre; 3ª Vara Cível - Foro de Ribeirão Preto; Controle: 

2017/002517 -, a qual poderia/deveria ter sido realizada pelo peticionante, 

contudo foi aparentemente transferida ao Poder Judiciário, e realizo a 

consequente juntada do conteúdo no em epígrafe, cujas movimentações 

são(...)Isso posto e em decorrência do suso mencionado e juntado, outro 

não pode ser o entendimento do magistrado subscrevente que não o de 

DETERMINAR a expedição de nova deprecata para a citação/intimação da 

correquerida RENATA SOUZA PINTO MARCONI, informando ao advogado 

constituído, em que pese a prescindibilidade disso, da sua obrigação de 

acompanhar o andamento no juízo deprecado, fato que obstaria o atraso 

de meses no processamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99658 Nr: 1280-79.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Pires Rangel, Vinicius Pinheiro 

Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:, Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT - 6119

 (...) .Isso posto e nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela 

Lei n. 11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 13h30min, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), 

dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do(a) 

acusado(a) que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss. -, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e 

ss..Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público 

e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).A(s) 

testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, 

independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada para 

falar sobre a testemunha não encontrada e que por ela tenha sido 

arrolada”, providência que deve ser realizada pela Secretaria.Sem prejuízo 

disso, uma vez que não consigo fazê-lo pelo sistema Apolo 

Eletrônico/Virtual, DETERMINO que agende o ato/audiência no sistema 
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Apolo – código n. 13.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13490 Nr: 1365-22.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Cândida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais - R$ 2.724,30 (dois mil e setecentos e vinte e 

quatro reais e trinta centavos) -, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20100 Nr: 1114-96.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Deziderio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, em 

relação ao crédito decorrente dos honorários de sucumbência - R$ 

2.661,78 (dois mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito 

centavos) - e o valor da parte, porque tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário - R$ 55.960,89 (cinquenta e cinco mil e 

novecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) -, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23368 Nr: 2159-04.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sulino dos Santos, Rosivania Cristina dos Santos, 

Maria Angelica dos Santos, Adriano Sulino dos Santos, Ronaldo Sulino dos 

Santos, Roniclaudo Sulino dos Santos, Ronivaldo Sulino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, 

patrono que é credor dos seus honorários sucumbenciais - R$ 2.210,35 

(dois mil e duzentos e dez reais e trinta e cinco centavos) - e que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário - R$ 22.103,59 (vinte 

e dois mil e cento e três reais e cinquenta e nove centavos) -, quem 

deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da 

decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20669 Nr: 1671-83.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvina Ana dos Santos, Valmir Evangelista dos Santos, 

Marinalva Santos de Souza, Valdemar Evangelista dos Santos, Jose 

Evangelista dos Santos, Maria do Carmo Santos, Jessuelia Ana dos 

Santos Lima, Margarida de Jesus Santos Silva, Emilia de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do advogado, em relação ao seu 

crédito decorrente de honorário de sucumbência - R$ 633,46 (seiscentos 

e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) - e o crédito do 

beneficiário, porque o advogado tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 40.846,13 (quarenta mil e oitocentos e quarenta e 

seis reais e treze centavos) -, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 
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pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100408 Nr: 1622-90.2018.811.0038

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Leite da Costa Pinto - 

OAB:MT - 12829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – 

NCPC, art. 726 e ss. -, ajuizada por MARIA HELENA BERNADELLI em 

desfavor de RODINEI VELASCO NUNES, em que não localizei o 

pagamento/adimplemento das custas, taxas e despesas processuais 

necessários ao regular processamento da ação, bem como demonstração 

de que faz a parte jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Isso posto, DETERMINO que o Cartório Distribuidor certifique se ocorreu o 

adimplemento ou não e, em caso negativo, a intimação da parte 

autora/requerente, através do(a) advogado(a) e via DJE, para que realize 

o adimplemento/pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e extinção, pois nos termos do NCPC, Art. 290. "Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias".

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52403 Nr: 2334-90.2012.811.0038

 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: Orivaldo Moreira dos Santos, OdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem acerca do 

documento/laudo juntado no dia 4/9/2018, ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27120 Nr: 571-88.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celinia Ramos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que informe se possui interesse em renunciar 

ao excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, uma vez que o sistema - 

e-prec web - apresentou a seguinte mensagem: "O valor da requisição é 

maior ou igual a 60 salários mínimos. O campo expressa renúncia deve ser 

marcado como sim.". Caso não tenha interesse na renúncia, será 

expedido Precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72571 Nr: 144-81.2017.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Galdino Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca da certidão do senhor meirinho na missiva devolvida e juntada aos 

autos no dia 6/9/2018, ref. 34, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21681 Nr: 465-97.2009.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Braga de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – art. 267, II e § 1°, do CPC/NCPC, art. 

485, II e § 1°.Condeno a parte autora/requerente no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais, eventualmente ainda em aberto/pendente 

de adimplemento, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação da parte 

adversa.Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da 

parte adversa.P. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54291 Nr: 1669-40.2013.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinha das Graças Pereira Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – art. 267, II e § 1°, do CPC/NCPC, art. 

485, II e § 1°.Condeno a parte autora/requerente no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais, eventualmente ainda em aberto/pendente 

de adimplemento, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação da parte 

adversa.Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da 

parte adversa.P. Cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-27.2013.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))

CHRYSTIAN CARVALHO RAMALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MENDES CARDOSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Juntada de devolução de Carta Precatória, a qual resultou 

negativa, pois, conforme a certidão do OJA, o endereço é de 

Araputanga/MT. Diante disso, INTIMO a parte autora para manifestar nos 

autos a fim de informar qual o endereço específico do requerido. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010188-91.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))

LUZIA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDINEI ROCHA DE JESUS (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da requerente para ciência da certidão do Oficial de Justiça, bem como 

para se manifestar, indicando novo endereço do requerido para as 

devidas comunicações. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-20.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V R FERREIRA - ME (REQUERENTE)

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURY FERREIRA DANTAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico decurso do prazo para pagamento voluntário sem 

manifestação nos autos. Diante disso, INTIMO o requerente para informar 

se houve pagamento ou não, tendo em vista que não houve juntada de 

comprovante. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8010284-72.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO (ADVOGADO(A))

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR VALERIANO DE LIMA (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da requerente para se manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça. 

MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000201-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERENTE)

MARCELA APARECIDA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDILEI CAMPOS CHIMENES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 6 de setembro de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-08.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

WELITON SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da requerente para ciência do retorno dos autos da segunda instância, 

bem como para se manifestar acerca da petição e documentos juntados 

pela requerida, aparentemente, informando pagamento da condenação. 

MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-94.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

ADAO DOMINGOS VOLP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

do requerente para ciência do retorno dos autos da segunda instância, 

bem como ciência da juntada de petição e documentos, aparentemente, 

comprovando pagamento da condenação. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-36.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LARRANHAGAS MAMEDES (REQUERENTE)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

do requerente para retirar na Secretaria da Vara a Certidão de Crédito 

Judicial para Protesto. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-47.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE ALVES ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo após o trânsito em julgado sem 

que as partes requeridas manifestassem nos autos. Assim, INTIMO a 

Defensoria Pública para ciência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97612 Nr: 331-55.2018.811.0038

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes, Luciana Rita de Queiroz Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato José de Almeida Costa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RITA DE QUEIROZ 

MAMEDES - OAB:15416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte excipiente acerca do retorno dos autos das turmas 

recursais/TJMT, para, querendo, manifestar nos autos, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40394 Nr: 202-96.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Aparecida de Aguiar Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DA REQUERIDA.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10257 Nr: 368-75.2005.811.0026

 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: Estela Alves Barbosa dos Santos, Elídia Gonçalves dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrelino Batista dos Santos (Falecido)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, Max Antônio Ferreira - OAB:8060-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em estrito cumprimento dos meus deveres funcionais, conforme extrai-se 

do teor vertido no Art. 431, cáput e §§° da CNGC-Judicial, serve o 

presente para INTIMAR Vossa Excelência a DEVOLVER OS AUTOS 

ABAIXO RELACIONADOS, no prazo impreterível de 03 (três) dias, uma vez 

em carga com Vós por período de tempo excedente ao previsto em lei.

 Saliento, desde já, que eventual descumprindo do acima disposto poderá 

ocasionar multa correspondente à metade do Salário mínimo nacional (art. 

431, §1°), sem prejuízo de comunicar tal falta ao Órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar, bem como 

proibição de nova carga dos autos. (art. 431, §2° - CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2616 Nr: 76-03.1999.811.0026

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Joana Sartori Emerick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:OAB/MT 17441A, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Castilho Ribeiro - 

OAB:5.377/MT, Micheline Zanchet Miotto Castro - OAB:5754/MT, 

Natália Loureiro Cabral - OAB:21472 OAB/MT

 Em estrito cumprimento dos meus deveres funcionais, conforme extrai-se 

do teor vertido no Art. 431, cáput e §§° da CNGC-Judicial, serve o 

presente para INTIMAR Vossa Excelência a DEVOLVER OS AUTOS 

ABAIXO RELACIONADOS, no prazo impreterível de 03 (três) dias, uma vez 

em carga com Vós por período de tempo excedente ao previsto em lei.

 Saliento, desde já, que eventual descumprindo do acima disposto poderá 

ocasionar multa correspondente à metade do Salário mínimo nacional (art. 

431, §1°), sem prejuízo de comunicar tal falta ao Órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar, bem como 

proibição de nova carga dos autos. (art. 431, §2° - CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20190 Nr: 549-03.2010.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joventino Izidro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Fernando augustoVieira de Figueiredo - 

OAB:7.627-MT-A, José Eduardo da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13.604-MT-A, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371/MT, Silvano 

Coleta de Almeida - OAB:13554/MT, Wagner Spiguel Junior - 

OAB:12.209

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Dr. Fernando Augusto 

Vieira de Figueiredo - OAB/MT 7627-A e a Dr. Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB/MT 10133, NA QUALIDADE DE ADVOGADOS DO REQUERIDO, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentem aos autos, os extratos de conta 

poupança em nome do autor, referente aos anos de 1990 e 1991.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49157 Nr: 1403-21.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIÃO SOARES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 15073 Nr: 185-36.2007.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Gomes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT, Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:Mat. 1553487/MT

 Em estrito cumprimento dos meus deveres funcionais, conforme extrai-se 

do teor vertido no Art. 431, cáput e §§° da CNGC-Judicial, serve o 

presente para INTIMAR Vossa Excelência a DEVOLVER OS AUTOS 

ABAIXO RELACIONADOS, no prazo impreterível de 03 (três) dias, uma vez 

em carga com Vós por período de tempo excedente ao previsto em lei.

 Saliento, desde já, que eventual descumprindo do acima disposto poderá 

ocasionar multa correspondente à metade do Salário mínimo nacional (art. 

431, §1°), sem prejuízo de comunicar tal falta ao Órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar, bem como 

proibição de nova carga dos autos. (art. 431, §2° - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49155 Nr: 1401-51.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Neri Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio dos seus patronos legalmente constituídos 

para, querendo apresentar, no prazo legal, replica a contestação.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45380 Nr: 1188-79.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22.786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:15877, Jean Michel Sanches Piccoli - OAB:15877/O

 Em cumprimento a decisão de fl. 73, INTIMA-SE o Douto Causídico 

nomeado, Dr. Jean Michel Sanches Piccoli – OAB/MT 15.877, acerca do 

múnus lhe incumbido, qual seja curador especial do requerido, devendo, 

no prazo de 15 dias, manifestar seu aceite e, em caso positivo, opor 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44463 Nr: 440-47.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasco Teixeira Neto, Juarez Teixeira, Delina 

Celestina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Natália Loureiro Cabral - OAB:21472 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em estrito cumprimento dos meus deveres funcionais, conforme extrai-se 

do teor vertido no Art. 431, cáput e §§° da CNGC-Judicial, serve o 

presente para INTIMAR Vossa Excelência a DEVOLVER OS AUTOS 

ABAIXO RELACIONADOS, no prazo impreterível de 03 (três) dias, uma vez 

em carga com Vós por período de tempo excedente ao previsto em lei.

 Saliento, desde já, que eventual descumprindo do acima disposto poderá 

ocasionar multa correspondente à metade do Salário mínimo nacional (art. 

431, §1°), sem prejuízo de comunicar tal falta ao Órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar, bem como 

proibição de nova carga dos autos. (art. 431, §2° - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3740 Nr: 420-47.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zorilda Ribeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Tavares Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON NOIA - OAB:10.621/MT, 

EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - OAB:18529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em Cumprimento a decisão de fl. 96/96v, INTIMA-SE a Exequente, na 

pessoa de seu causídico constituído, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca do Bacenjud parcialmente procedente (fl. 97/98) e 

renajud infrutífero (fl. 99).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67706 Nr: 1448-20.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Durães de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23195/O, Tassia de Azevedo Borges Torres - OAB:MT/12.296, 

Wanessa Correia Franchini Vieira - OAB:MT/10.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, 

deferindo os benefícios da justiça gratuita.2. Em consonância com o 

disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para designar e realizar audiência de 

conciliação/mediação, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos.3. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC.4. Caso a 

parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do CPC, o termo inicial do 

prazo para a contestação será a data do protocolo da manifestação do 

seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já 

determinado o cancelamento da solenidade.5. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de conciliação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

CPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335 c.c. art. 679, também do CPC.6. Face o disposto no 

art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46208 Nr: 1749-06.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Sales de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Dorácio Mendes - 

OAB:136.709b/SP, Mauricio Doracio Mendes - OAB:SP/133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Caldas Martins 

Chagas - OAB:303021 OAB/SP

 VISTOS.

Trata-se de ação condenatória ajuizada por ROBERTO SALES DE ASSIS 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, a qual foi ajuizada na Vara Cível da 

Comarca de Assis/SP e posteriormente remetida para esta Comarca.

À fl. 193-B, foi determinada a emenda à inicial para que o autor 

comprovasse o recolhimento das custas, ao que o mesmo informou 

desinteresse no prosseguimento da demanda, postulando pelo 

cancelamento da demanda (fl. 215).

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos percebe-se que o autor não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

No caso em comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que não 

promoveu atos imprescindíveis para o regular andamento dos autos, em 

que pese devidamente intimado para impulsionar o feito, permaneceu 

inerte.

Diante disso, considerando que a parte autora não promoveu as 

diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, ao requerente, observando em caso de inadimplência 

a Seção 28 do Capítulo II da CNGC-TJMT [Da remessa de Processos com 

saldo devedor de Custas Judiciais e Taxa Judiciária dos Foros Judicial e 

Extrajudicial, e Multa de Processo Administrativo para Inscrição em Dívida 

Ativa na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso].

 Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16298 Nr: 1385-78.2007.811.0026

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Maria Manoel de Quadros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Aparecido de Quadros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. De pronto, INTIME-SE o d. Patrono para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar nos autos instrumento de mandato, tendo como outorgantes 

Geziel Manoel de Quadros e Jadiel Manoel de Quadros, bem como o 

Instrumento Público de Procuração no qual os herdeiros outorgam poderes 

a Lucas Felipe Disperatti.

2. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40761 Nr: 718-19.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Diante da discordância das partes e observando o disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM, DETERMINO ENCAMINHEM-SE os autos à 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, a fim de elaborar 

o cálculo da dívida.

II. Após, sobrevindo o cálculo, abra-se vista às partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.

III. Decorrido o prazo sem manifestação ou concordando as partes com o 

cálculo, EXPEÇA-SE ofício requisitório à Procuradoria Geral do Estado de 

Mato Grosso, nos moldes do anexo I do Provimento nº 11/2017-CM, para 

quitar o débito em 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento.

IV. Diversamente, tornem-me os autos conclusos.

V. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59562 Nr: 2130-09.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerceni Pereira Caldeira da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, condenando o 

requerido a conceder a requerente o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, cuja renda mensal inicial será calculada de acordo com o 

disposto no art. 29 da Lei 8.213/91, sendo devida a partir do requerimento 

administrativo, ou seja, 20.02.2017. Entretanto, LIMITO a duração do 

beneficio há 01 ano, contado a partir da data do laudo pericial - 26.01.2018 

pág. 75-, prazo esse razoável para o tratamento médico e reabilitação 

profissional.Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente o benefício de prestação 

continuada (auxílio-doença), devendo tal medida ser cumprida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.Após a vigência da Lei n. 11.960/2009, sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, tendo como 

base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os juros 

moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/09.ISENTO o Instituto demandado do pagamento de custas e 

despesas processuais (Lei 8.620/1993, art. 8º, §1°), contudo, 

CONDENO-O no pagamento de honorários advocatícios em favor do 

procurador do autor, no montante equivalente a 10% das verbas vencidas 

até a data desta sentença (CPC, art. 82, §2º, e Súmula 111 do STJ). Com o 

transito em julgado, decorrido os 30 (trinta) dias sem a implementação do 

benefício, INTIME-SE o Gerente Executivo da Agência do INSS em 

Diamantino/MT, para que implemente o benefício no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de responder pelo crime de desobediência judicial. Persistindo a 

inércia, extraia-se cópia dos autos e REMETA-SE ao Ministério Público 

Federal para as providências a seu cargo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51326 Nr: 358-45.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA GONÇALVES DE MEIRA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040, Dilma de Fátima Rodrigues de Moraes - OAB:2826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

D I S P E N S A D O  o  r e g i s t r o  n a  f o r m a  d o  P r o v .  n º 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49659 Nr: 1666-53.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Izidoro Olkoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Em estrito cumprimento dos meus deveres funcionais, conforme extrai-se 

do teor vertido no Art. 431, cáput e §§° da CNGC-Judicial, serve o 

presente para INTIMAR Vossa Excelência a DEVOLVER OS AUTOS 

ABAIXO RELACIONADOS, no prazo impreterível de 03 (três) dias, uma vez 

em carga com Vós por período de tempo excedente ao previsto em lei.

 Saliento, desde já, que eventual descumprindo do acima disposto poderá 

ocasionar multa correspondente à metade do Salário mínimo nacional (art. 

431, §1°), sem prejuízo de comunicar tal falta ao Órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar, bem como 

proibição de nova carga dos autos. (art. 431, §2° - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 485 Nr: 317-79.1996.811.0026

 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: Luiz Carlos Marconi, Luiz Marconi, Antônio Marconi, 

Maria Conceição Marconi Pereira, Roseli Marconi Bifaroni, Sebastião 

Marconi, Matilde Marconi Moraes, Leonilda Marconi Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Rorato Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, Pedro Vicente Leon - OAB:2.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 
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OAB:3898-A/MT

 Em estrito cumprimento dos meus deveres funcionais, conforme extrai-se 

do teor vertido no Art. 431, cáput e §§° da CNGC-Judicial, serve o 

presente para INTIMAR Vossa Excelência a DEVOLVER OS AUTOS 

ABAIXO RELACIONADOS, no prazo impreterível de 03 (três) dias, uma vez 

em carga com Vós por período de tempo excedente ao previsto em lei.

 Saliento, desde já, que eventual descumprindo do acima disposto poderá 

ocasionar multa correspondente à metade do Salário mínimo nacional (art. 

431, §1°), sem prejuízo de comunicar tal falta ao Órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar, bem como 

proibição de nova carga dos autos. (art. 431, §2° - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68309 Nr: 1698-53.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Batista Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., sob o argumento 

de vício na sentença proferida, vez que a mesma deveria julgar o feito 

sem resolução do mérito, diante de sua desistência. [...] Ante o exposto, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos. 

CUMPRA-SEÀs providências.Marina Carlos França Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44201 Nr: 208-35.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdNM/M, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:, CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - OAB:23680/O

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, uma vez apresentada Alegações Finais pelo Ministério Público, 

INTIMA-SE o denunciado, na pessoa de seu causídico nomeado, via Dje, 

para, no prazo de 05 dias, opor suas alegações finais, manifestando e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 246-47.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdSA-, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Em cumprimento a decisão de fl. 182, INTIMA-SE o Recorrente, na pessoa 

de seus Causídicos constituídos, para, querendo, no prazo de 08 dias 

apresentarem suas razões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68754 Nr: 1883-91.2018.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Arruda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Souto Scarpatt, Marli Souto 

Scarpatt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22.786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 

05(cinco) dias comprove o pertinente preparo das referidas missivas e/ou 

manifeste-se requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67052 Nr: 1080-11.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:22.786-O

 Vistos.

 Tendo em vista que resta prejudicada a realização deste ato, REDESIGNO 

a presente para o dia 02/10/2018 às 16h00min.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2255 Nr: 242-69.1998.811.0026

 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): CASEMAT-Cia de Armazéns e Silos do Estado 

de MT, rep. Por Juarez Fiel Alves, Rubens Mauro de Castro Thommen, 

Antonio José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Bezerra - 

OAB:2.280/MT, Nilo Alves Bezerra - OAB:2830/MT

 18. Portanto, considerando que já fora levando o valor bloqueado nos 

autos, sendo este suficiente para o pagamento da obrigação, o objeto da 

execução, a medida que se faz é a extinção do feito, afastando o 

interesse processual até então presente. 19. Ante o exposto, atendidas 

as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no 

art. 924, II, do CPC. 20. Custas pela parte executada. 21. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42750 Nr: 865-11.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Geralda Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 
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integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43575 Nr: 1792-74.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40390 Nr: 198-59.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donata Pinheiro da Silva Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41221 Nr: 1354-82.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onozino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44160 Nr: 167-68.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani de Paula Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ARRUDA DE CARLI 

ESTEVES - OAB:15.389

 VISTOS.

 1. Deixo de emitir juízo de admissibilidade recursal, em cumprimento ao 

artigo 1.010, § 3º, do CPC/2015.

2. REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, como as nossas homenagens de estilo.
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3. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21758 Nr: 267-28.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaías Fernandes de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Regina Almeida, Cleuber Renan de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Azenate Fernandes de 

Carvalho - OAB:12183/MT, Marcia Carvalho Ferreira de Sousa - 

OAB:9.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em estrito cumprimento a decisão de fl. 26, certifico e dou fé para que 

operem os devidos e legais efeitos que, em pese devidamente Intimado em 

19/08/2012 e novamente em sede de Termo de Ajustamento de Conduta 

firmado junto ao juízo do foro em abril do corrente ano, o Oficial de justiça 

vinculado aos autos não devolveu o mandado de citação recebido em 

15/03/2012, razão pela qual extraio cópia do presente feito e remete a 

diretoria do juízo para a adoção das medidas de praxe.

Ato contínuo, certifico que em consulta ao Siscondj, verifiquei existir duas 

contas judiciais vinculadas ao presente feito, quais sejam 0500102814609 

com saldo de R$ 590,87 e 0500102814610 com saldo de R$ 80,39, valores 

estes sujeitos a variações, conforme extratos juntados em anexo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42406 Nr: 438-14.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP, IGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Mello Roberto - 

OAB:8.095-MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10.062 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 Certifico e dou fé para que operem os devidos e legais efeitos que, pela 

segunda vez esta semana, o Dr. Rogério Anastácio Chaves - OAB/MT 

11.226, Advogado constituído para patrocinar a defesa dos Demandados, 

compareceu nesta secretaria com o fito de extrair carga rápida dos autos, 

sendo impedido de assim agir em razão da carga já referenda pelo Dr. 

Anderson Mello Roberto, em 28/08/2018.

 Saliento que desde o dia 31/08/2018 está correndo prazo comum para as 

partes, representando a manutenção da carga acima mencionada evidente 

prejuízo para a Defesa dos Requeridos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43075 Nr: 1244-49.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wener Klesley dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sofisa S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique de Oliveira 

Vanderlei - OAB:21678 - OAB/PE, MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - 

OAB:14783

 [...] Ante o exposto e, por tudo mais que nos autos consta, nos termo do 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do 

autor para: a) limitar os juros remuneratórios no patamar de 2,48% a.m. 

(dois vírgula quarenta e oito por cento); b) vedar a capitalização de juros 

remuneratórios;c) vedar a cobrança da comissão de permanência com 

demais encargos.Por fim, verificando-se ter a requerente adimplido 

totalmente o contrato, CONDENO o requerido na devolução do que cobrou 

abusivamente sobre todo o vínculo contratual, que deverá ser apurado em 

liquidação de sentença, observado o determinado no parágrafo anterior, 

levando-se em consideração o valor financiado alegado na inicial e o valor 

pago, devidamente atualizado, incidindo os juros de mora desde a 

citação.Condeno o Requerido no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

total da condenação, o que faço nos termos do art. 85, §2º do CPC.Sem 

prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, 

DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento 

ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE 

as partes disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação 

da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14313 Nr: 2725-91.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSL, MN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LWE, CME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina A. Karlinski - 

OAB:9580/MT, Carolina Angélica Karlinski - OAB:9580/MT, 

Cleverson Capuano de Oliveira - OAB:5914-B/MT, Itelvino Hoffman 

- OAB:3441/MT, Magna Katia Silva Sanches - OAB:10638/MT, Patrícia 

Elisa Vieira Brito - OAB:10304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Pierre de Lima - 

OAB:44763/RS

 Em cumprimento a determinação de fl. 112, uma vez aportado aos autos 

os resultados das consultas realizadas via RENAJU e Receita Federal do 

Brasil, bem como parcial constrição via Bacenjud, INTIMA-SE o Exequente 

para, no prazo de 05 dias manifestar, requerendo o que entender de 

direito, devendo,ainda, observar as determinações vertidas no “item 4” da 

referida decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44454 Nr: 431-85.2014.811.0026

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrew Leonny Maciel Costa, Jéssica Maciel Costa, 

Jâhnnata Estela Maxuele Maciel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial, DETERMINANDO seja 

expedido o competente alvará em favor de ANDREW LEONNY MACIEL 

COSTA, JÉSSICA MACIEL COSTA e JÂHNNATA ESTELA MAXUELE 

MACIEL DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos, para 

levantamento da importância constante a fl. 47, junto ao Banco do Brasil, 

em nome da de cujus Maria Estela Maciel dos Santos, ressalvando 

expressamente os direitos de terceiros ou herdeiros não citados ou não 

mencionados no processo.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Expeça-se o necessário para o cumprimento desta decisão.Isento de 

custa, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SEÀs providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 42823 Nr: 950-94.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Carvalho de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação, condenando o requerido a conceder a requerente o benefício 

previdenciário de auxílio-doença, cuja renda mensal inicial será calculada 

de acordo com o disposto no art. 29 da Lei 8.213/91, partir do 

requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal, 

extinguindo o processo com julgamento, nos termos do art. 487, I, do 

CPC”.Ainda, compulsando os autos com vagar verifico que não fora fixado 

honorários periciais, portanto, diante da necessidade de atender aos 

limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 541/2007-CJF e 

sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes este fixado na Tabela II, 

FIXO os honorários periciais arbitrados em R$. 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) em favor do perito Dr. Linealdo de Aguiar Sobral, 

atendendo ao grau de especialização do médico perito, à complexidade do 

exame, o zelo profissional e ao local de sua realização.Sem prejuízo ao 

cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO 

que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado 

no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes 

disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, 

acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22426 Nr: 944-58.2011.811.0026

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Possidônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, Rogério Anastácio Chaves - OAB:

 Vistos.

I – RELATÓRIO. Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por GILMAR 

POSSIDONIO DA SILVA em face de MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT.

Alega o autor que na qualidade de funcionário público municipal participou 

de curso de qualificação denominado “SISPRON E COLETA DE 

IMPRESSÃO DIGITAL” no período de 02/08/2010 até 18/08/2010, porém o 

requerido efetuou o pagamento de apenas 03 (três) diárias para referida 

participação, se recusando a efetivar o pagamento das outras 13 (treze), 

razão pela qual ajuizou a presente ação de cobrança para perceber tais 

valores e danos morais.

Com a inicial juntou os documentos de fls. 08/11.

Foi determinada a emenda à inicial, a qual foi concretizada às fls. 14/16.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido ou no caso de procedência, que o valor da diária 

fosse fixado em R$ 114,50 (cento e quatorze reais e cinquenta centavos) 

(fls. 18/21). Juntou os documentos de fls. 22/32.

Impugnação à contestação acoplada às fls. 35/37.

As partes pugnaram pela produção de prova testemunhal às fls. 40 e 

44/45.

O feito foi saneado às fls. 51/51v, oportunidade em que foi designada 

audiência de instrução e julgamento.

Todavia, às fls. 59/71, foi informado o óbito do autor e realizado o pleito de 

habilitação de suas herdeiras.

Na audiência realizada foi determinada a citação do município para se 

manifestar acerca do pedido de habilitação das herdeiras (fl. 72).

O requerido quedou-se inerte (fl. 77).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Prefacialmente, quanto ao pedido de habilitação dos herdeiros, vislumbro 

que os documentos de fls. 61 e 64/70, comprovam a qualidade de 

herdeiras das requerentes, bem como o óbito do autor, sendo que apesar 

de citado o município requerido em nada se pronunciou, razão pela qual 

DEFIRO a habilitação pretendida, devendo ser retificado o polo ativo da 

demanda.

Em prosseguimento, apesar de ter sido determinada a realização de 

audiência de instrução e julgamento, ao meu ver o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória:

 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349.

 Assim sem questões preliminares ou outras pendentes a serem 

analisadas, passo a apreciar o mérito.

Ressalto, que o artigo 373 do CPC estabelece que o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor.

Neste contexto, sopesando as provas e os argumentos apresentados por 

ambas as partes verifico que os pedidos iniciais devem ser julgados 

parcialmente procedentes.

Observa-se que o autor alega que realizou um curso de qualificação no 

período de 02/08/2010 até 18/08/2010, e que pelo fato do mesmo ter sido 

ministrado na Capital do Estado o mesmo fazia jus ao recebimento de 

diárias em relação a esse período, porém o município adimpliu apenas 03 

das 18 diárias devidas.

Para comprovar suas alegações o autor juntou comprovante da realização 

do curso, consoante se depreende do documento de fl. 11 em que o 

Coordenador de Identificação Civil da POLITEC informou que de fato o 

autor realizou estágio preparatório no período de 02/08/2010 até 

18/08/2010.

Por outro lado, cabendo ao requerido fazer prova existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na verdade o 

mesmo confessou o direito de recebimento de diárias pelo requerente.

Vê-se que o requerido asseverou que somente efetivou o pagamento de 3 

diárias, vez que no quarto dia o autor estava de volta ao município de 

Arenápolis/MT, porém não produz nenhuma prova de seu alegado, ou 

seja, não há elementos que desconstituam a veracidade do documento de 

fl. 11.

Assim, diante da confissão do requerido em que o autor possuía o direito 

de diária e que efetuou o pagamento somente de 03 delas e pela 

comprovação de que o curso se efetivou entre os dias de 02/08/2010 até 

18/08/2010, verifica-se que de fato são devidas 13 (treze) diárias ao 

autor.

Quanto ao valor de cada diária a ser paga, percebe-se que o próprio 

município juntou o decreto nº 006/2008 o qual dispõe sobre o reajuste das 

diárias dos servidores públicos, na qual consta o valor corrigido da época 

no importe de R$ 129,65 (cento e vinte e nove reais e sessenta e cinco 

centavos), consoante se infere do documento de fl. 31.

Todavia, melhor sorte não assiste ao autor no tocante ao pedido de 

indenização por danos morais, vez que o mesmo não demonstrou 

qualquer elemento que comprove abalo de cunho moral.

Ressalto que em meu sentir, o dano moral não pode ser entendido como 

acontecimentos e/ou abalos corriqueiros, mas como lesão a um bem 

integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a 

integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e 

humilhação à vítima, o que não está evidenciado no caso em tela.

O Poder Judiciário não deve erigir à categoria de atos lesivos geradores 

de dano moral os aborrecimentos, frustrações e percalços decorrentes de 

relações sociais típicas da modernidade, pois a reparação do dano moral 

não tem como objetivo o atendimento de susceptibilidades exageradas.

 O deferimento de indenização por dano moral há de ser visto com cautela, 

observadas todas as minúcias de cada caso, sob pena de propiciar o 

locupletamento indevido do autor, bem como de incentivar o acionamento 

desarrazoado da máquina estatal com ações judiciais desnecessárias.

Nesse sentido:

 RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO 

INSUSCETÍVEL DE EMBASAR O PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANO 
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MORAL. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Recurso especial 

conhecido e provido. (RESP 303.396/PB, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 

24/02/03).

O autor não logrou êxito em demonstrar o fundamento dos danos morais 

pleiteados, em que momento teve sua moral abalada, motivo pelo qual a 

improcedência do pedido indenizatório é medida de rigor.

Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos diários inerentes 

ao cotidiano do homem comum, é certo que estes fatos são 

desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos, entretanto, não 

ensejam qualquer espécie de indenização.

A Juíza Rosangela Carvalho Menezes, do Rio Grande do Sul, reflete sua 

preocupação com o número crescente de ações sem fundamentação 

adequada, indício do que considera uma “indústria” do dano moral:

“Para fazer jus à reparação de danos morais, não basta alegar prejuízos 

aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo, 

real, sofrido pela parte.”

E ainda a Juíza destaca os casos como exemplares da banalização da 

busca pelo dano moral:

“Deve ser desencorajada a proliferação da indústria de dano moral que 

atualmente ocorre, havendo exacerbado número de demandas da espécie 

em nossos tribunais e, na maioria das vezes, desacompanhadas de justa 

causa”

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, para condenar a parte requerida MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS, a 

pagar às herdeiras do autor, 13 (treze) diárias, no importe de R$ 129,65 

(cento e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) cada uma, 

devidamente corrigidas, encerrando o processo com a resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Ressalto que o regime de atualização monetária aplica-se os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, 

com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001, desde 

quando os valores deveriam ter sido pagos. Quanto aos juros moratórios, 

estes incidirão a partir da citação válida, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei 

nº 11.960/09).

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, do CPC.

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido 

este em branco, certifique-se e aguardem-se os autos em cartório, pelo 

prazo de 6 (seis) meses para manifestação da parte interessada.

 Inexistindo requerimentos no prazo acima citado, arquive-se o presente 

feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Publicada com inserção no sistema eletrônico Apolo/TJMT.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41422 Nr: 1612-92.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Afonso Viana Andreotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45347 Nr: 1161-96.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilva Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252/MT

 [...] Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC, para condenar a requerida:a) ao pagamento em 

favor do autor, a título de danos materiais, do valor de R$ 1.900,00 (um mil 

e novecentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data 

do desembolso e acrescidos de juros legais, a partir da data da citação.b) 

ao pagamento em favor da autora, a título de danos morais, do valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a serem atualizados pelo INPC a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros 

legais.c) ao pagamento das custas e despesas processuais.Deixo de 

condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, vez que 

a autora foi assistida pela Defensoria Pública.Sem prejuízo ao cumprimento 

desta decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos 

autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42359 Nr: 375-86.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Valério Pouso - OAB:

 [...] Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, por 

tempestivos, no mérito DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO 

para:a)CORREÇÃO MONETÁRIA incidir a partir de quando as verbas 

deveriam ter sido pagas, ou seja, quando da emissão das certidões, que 

foi no ano de 2012 e 2013, aplicando o índice da caderneta de poupança, 
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nos moldes do que dispõe o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei n. 11.960/09;b)JUROS DE MORA ter como termo inicial a data 

da citação, 18.10.2013 (fl. 25), devendo incidir somente os índices oficiais 

de poupança, conforme dicção do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei n. 11.960, de 29.6.2009;INTIMEM-SE as partes do 

teor desta decisão.Ademais, considerando o que dispõe o Provimento nº 

11/2017-CM, ENCAMINHEM-SE os autos à Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, a fim de elaborar o cálculo da dívida, 

observando as decisões proferidas nestes autos.Após, sobrevindo o 

cálculo, ABRA-SE vista às partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias.Decorrido o prazo sem manifestação ou aquiescendo às 

partes com o cálculo, EXPEÇA-SE ofício requisitório à Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, nos moldes do anexo I do Provimento nº 

11/2017-CM, para quitar o débito em 60 (sessenta) dias, a contar do 

recebimento.Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda 

físico o processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo 

tal procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.As 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45611 Nr: 1341-15.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Crhistina Clinica de Ginecologia e Obstetricia 

Ltda-Me, Anna Cristina Bezerra Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Arenápolis Ltda, Manoel Gomes, Maria 

Lub de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Rosa - 

OAB:MT/5493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:17549, BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:17549/O

 Uma vez apresentada Impugnação a Contestação pelo autor, em 

cumprimento ao item II do despacho de fl. 143, INTIMA-SE as partes, na 

pessoa de seus causídicos constituídos, via Dje, para, no prazo máximo 

de 05 dias, esclarecerem se pretendem a designação de audiência de 

instrução e julgamento, especificando objetivamente as provas que 

pretendem produzir, sob pena de seu indeferimento e imediato julgamento 

da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45610 Nr: 1340-30.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Crhistina Clinica de Ginecologia e Obstetricia 

Ltda-Me, Anna Crhistina Bezerra Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Rosa - 

OAB:MT/5493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:, ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - OAB:11226

 Uma vez apresentada Impugnação a Contestação pelo autor, em 

cumprimento ao item II do despacho de fl. 133, INTIMA-SE as partes, na 

pessoa de seus causídicos constituídos, via Dje, para, no prazo máximo 

de 05 dias, esclarecerem se pretendem a designação de audiência de 

instrução e julgamento, especificando objetivamente as provas que 

pretendem produzir, sob pena de seu indeferimento e imediato julgamento 

da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65046 Nr: 100-64.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGdBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22.786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17756 Nr: 1365-53.2008.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:24213/GO, ELIAS BERNARDO SOUZA - OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIAS BERNARDO 

SOUZA, para devolução dos autos nº 1365-53.2008.811.0026, Protocolo 

17756, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000195-77.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos valores 

depositados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-40.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

FERNANDA FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000191-40.2018.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos 

valores depositados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000182-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000182-78.2018.8.11.0026 Impulsiono os autos a fim de intimar 

a autora, na pessoa dos seus patronos, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca dos valores depositados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 609 de 779



Processo Número: 1000104-21.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000104-21.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-21.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000104-21.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-71.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS (ADVOGADO(A))

PAULA HELENA ESPELETA NICOLETTI (REQUERENTE)

ANA FLAVIA UCHOA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010043-71.2015.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, no prazo de 48 

(horas), manifeste acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-37.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010194-37.2015.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos 

valores depositados nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17111 Nr: 730-72.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanide Figueiredo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Indústria e Comércio de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:33.390/PR, Celso Nobuyuki Yokota - OAB:33389/PR, Helton 

George Ramos - OAB:11237-B/MT, Júlio César Tissiani Bonjorno - 

OAB:33.390/PR

 Vistos.

Percebe-se dos autos que o executado insiste no pedido de que seja 

certificada a data de pagamento dos alvarás de fls. 163 e 166 para que 

ele possa verificar em sua conta se o valor foi creditado ou não.

Primeiramente ressalto que quem deve demonstrar que não recebeu o 

valor é a parte interessada, nesse caso o executado. Assim para finalizar 

a controvérsia, determino que, no prazo de 10 (dez) dias, o executado 

junte os extratos dos meses de janeiro/2014 até março de 2014, da conta 

09999-44, Agência 0100 do Banco HSBC Bank Brasil S/A, a qual consta 

nos alvarás em questão.

Com a juntada, determino que o Gestor Judiciário verifique se realmente os 

valores dos alvarás não foram creditados e então oficie a Conta Única 

para aferir o que ocorreu para não transferência dos valores.

Em caso de inércia ou de pedido não instruído com os extratos requeridos, 

tornem os autos ao arquivo.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18181 Nr: 84-28.2009.811.0026

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza Macedo de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Pereira Andrade dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariza Macedo de Castro - 

OAB:12645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão retro, intime-se a exequente via DJE para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com 

a ação e promover o que lhe compete, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos para 

sentença – Código 36.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10857 Nr: 963-74.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David da Costa Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paradise Motel, Mauro da Silva, Erivelton Luiz 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Ante o teor da certidão a fl. 111, INTIME-SE a parte autora através de 

seu Patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, indicando bens passíveis a penhora, sob pena de extinção do 

feito sem resolução de mérito.

III. Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16636 Nr: 249-12.2008.811.0026
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kepler Weber Inox Ltda, CÉSAR CLEMENTE DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT, SOLON LIMA DE QUADROS - OAB:47676/RS, TELMO DE 

SOUZA - OAB:13124/RS

 [... ] Pelo exposto, DETERMINO proceda-se com o levantamento dos 

valores vinculados a estes autos, observando o seguinte:a)o valor 

vinculado a conta de n°. 1000106786255 deverá ser transferido para a 

conta de KEPLER WEBER INOX LTDA, informada a fl. 194;b)quanto ao 

valor vinculado a conta de n°. 3600110378973, deverá ser observado a 

seguinte proporção: (I) R$ 1.252,52 (um mil duzentos cinquenta e dois 

reais cinquenta e dois centavos) em favor de WILSON INÁCIO DA SILVA e 

(II) R$ 1.305,87 (um mil trezentos e cinco reais oitenta e sete centavos) em 

favor de KEPLER WEBER INOX LTDA, (III) devendo a correção monetária 

ser dividida na proporção de 50% para cada parte;4. INTIMEM-SE as 

partes do teor desta decisão para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso, no prazo de 02 (dois) dias, nos termos do Provimento n. 

68/2018-CGJ.5. Havendo concordância com o levantamento do valor 

conforme descrito no item 3 ou decorrido o prazo in albis, certifique-se e 

proceda o senhor gestor com o necessário para o levantamento dos 

valores para as contas informadas as fls. 193/1944.6. Nos termos do 

artigo 450, §3º, inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, cientifique-se o 

exequente, por qualquer meio de comunicação, para que tome ciência da 

liberação efetuada.7. Cumpridas todas as formalidades, expedido o 

competente Alvará de Liberação de Valores, DÊ CIÊNCIA ao(à) 

advogado(a) constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio 

legal, para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, 

advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será 

interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o processo 

extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC).8. Manifestado pelo 

adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, tornem-me 

concluso para sentença – código n. 36.9. Diversamente, havendo 

impugnação/recurso providencie o necessário observando as Ordens de 

Serviço deste ano e tornem-me os autos conclusos.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 15/2018-DF

O MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE 

ARIPUANÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, DRA. DAIANE MARILYN VAZ, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

CONSIDERANDO o Provimento nº 11/2017/CGJ que dispõe sobre a 

implantação da Central de Mandados nas Comarcas de Primeira Entrância 

do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO que a Central de Mandados fora devidamente implantada 

nesta Comarca em 30/10/2017, porém, não houve a expedição da Portaria;

C O N S I D E R A N D O  o  t e o r  d o  e x p e d i e n t e  C I A  n º . 

0140666-78.2017.8.11.0000, o qual solicita a implantação da Central de 

Mandados no prazo de 15 (quinze) dias;

RESOLVE:

Art. 1º – IMPLANTAR a Central de Mandados da Comarca de Aripuanã, 

que funcionará em sala própria neste Edifício do Fórum da Comarca de 

Aripuanã;

Art. 2° - Designar a Servidora LAURA AZEVEDO DOS SANTOS, matrícula 

Nº. 25291, Técnica Judiciária, designada Gestora Administrativo 03, para 

responder pela Central de Mandados, com a função de receber, proceder 

às distribuições, redistribuições, devoluções e cobrança de mandados 

judiciais, bem como manter o cadastro dos Oficiais de Justiça atualizado e 

gerir o Sistema Controle de Pagamentos de Diligências-CPD;

Art. 3° - O registro de recebimento e devolução de mandados judiciais 

entre a Secretaria, a Central de Mandados e os Oficiais de Justiça será 

feito por meio de ferramenta de cargas existente no Sistema Apolo, sendo 

expressamente proibida a entrega por intermédio das partes, advogados, 

secretaria da vara ou outra pessoa que não seja o servidor designado 

para tal mister.

§ 1o Os mandados deverão ser entregues na Central de Mandados pela 

Secretaria, no período compreendido entre às 17:00 até às a 19:00 horas, 

sendo vedada a remessa e recebimento fora deste horário, salvo quando 

se tratar de medidas urgentes, tais como cautelares, réus presos, 

separação de corpos, etc.

§ 2o Os mandados deverão ser entregues aos Oficiais de Justiça pela 

Central de Mandados no período compreendido entre às 12:00 até às 

13:00 horas, ficando expressamente proibida a entrega de mandado após 

o horário determinado, salvo o serviço de plantão e quando se destinar ao 

atendimento das urgências e emergências assim compreendidas:

I - Consideram-se medidas de urgência e emergência as

audiências designadas com prazo inferior a 03 dias.

II - Alvará de Soltura, Mandado de Prisão, Condução Coercitiva;

III - Ações de busca e apreensão e cautelar que o Juiz julgar ser medida 

de urgência;

IV - Ação de Separação de Corpos;

V - Aqueles declarados por despacho.

Art. 4o - Os mandados urgentes mencionados no artigo anterior serão 

encaminhados para a Central de Mandados, que procederá à distribuição 

automática para o oficial plantonista do dia, obedecendo escala específica 

e previamente publicada pela Diretoria do Foro.

Art. 5o - Os mandados, tão logo recebidos pela Central de Mandados, 

serão analisados minuciosamente, observando-se rigorosamente o 

Provimento n° 003/2008/CGJ, em especial o art. 4o.

Parágrafo único: Havendo qualquer irregularidade formal no mandado que 

impossibilite o seu cumprimento, deverá ser imediatamente devolvido ao 

Juízo remetente com certidão detalhada do motivo da devolução.

Art. 6o - Todas as disposições dos Provimentos n° 03/2008-CGJ e 

11/2017/CGJ devem ser respeitadas, ainda que não contidas nesta 

Portaria.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo cópia desta à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aripuanã/MT, 06 de setembro de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70519 Nr: 4440-93.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS, 

RICARDO CEZAR VICENTE DE ABREU, JEFERSON FERREIRA DOS 

SANTOS, LEIDIANE COSTA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSIMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS, 

Cpf: 06512254180, Rg: 2392237-0, Filiação: Luzia Rodrigues dos Santos e 

Claro Querino dos Santos, data de nascimento: 06/04/1990, brasileiro(a), 

natural de Rolim de Moura-RO, convivente, Telefone 99201-2249. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO 

TRIBUNAL DO JÚRI REDESIGNADA PARA O DIA 07/12/2018, ÀS 08:15 

HORAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

Despacho/Decisão: Vistos.Ante o teor da certidão de ref. 320, a qual 

informa que a Câmara Municipal não estará disponível na data designada 

anteriormente para a Sessão de Julgamento, REDESIGNO a solenidade 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 08 horas e 15 minutos.Justifico a 

data em razão da lotada pauta de audiência deste Juízo.Intimem-se o 

advogado dativo, Dr. Astilho Demétrio Urbieta, o Ministério Público, os réus, 

as testemunhas e os jurados.Expeçam-se cartas precatórias para a 

intimação de eventuais testemunhas residentes em outras comarcas, bem 

como para intimação dos denunciados.REQUISITE-SE a presença dos réus 
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à sessão de julgamento.REQUISITE-SE, também, APOIO policial especial 

para o dia da sessão de julgamento, considerando a notícia de que os 

réus seriam, em tese, integrantes do PCC - Primeiro Comando da Capital. 

Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem como da pronúncia, 

que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 05 de setembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53785 Nr: 440-55.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR MAIA BORDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM INÁCIO FERREIRA, RITA ALVES DE 

FIGUEIREDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a juntada de petição de acordo nos autos de embargos à 

execução apensos (código 53785), diga a parte exequente, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38459 Nr: 1164-98.2010.811.0088

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 (...) Antes de promover o julgamento da lide, entendo necessário que a 

parte autora esclareça a diferença de extensão da área de terras 

descritas no item 1 da inicial (1.990,0322 hectares) com aquela objeto do 

laudo de avaliação de fls. 162 (981,9922 hectares), no prazo de cinco 

dias, sob as penas da lei. Ao mesmo tempo, certifique-se acerca da 

apresentação de alegações finais pelo requerido, vez que devidamente 

intimado. Intimações e diligências necessárias. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64347 Nr: 3712-86.2016.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNP-INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E 

EXPORTAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CAROLINA PISCIOTTA NOGUEIRA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO 

- OAB:15437/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41697 Nr: 331-12.2012.811.0088

 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: OSMAR ZMUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO ZMUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 (...)De plano, determino que o herdeiro Ailson Zmuda seja intimado, por 

seu advogado, a indicar, especificamente, quais as despesas que deseja 

ver desconsiderada, indicando, inclusive, o número da página na qual 

consta o respectivo comprovante, no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, 

considerando o pedido de remoção (feito genericamente pelo herdeiro 

Ailson Zmuda) entendo que a remoção do inventariante deve ocorrer por 

meio de decisão proferida em incidente processual, o qual seguirá seu 

curso em apenso aos autos principais, devendo o herdeiro interessado 

realizar o pedido respectivo, se entender ser o caso. Por fim, certifique a 

Secretaria quanto à manifestação das Fazendas Públicas Estadual e 

Federal. Em caso negativo, reitere-se a intimação, nos termos do que 

determina o artigo 626 e seguintes do Código de Processo Civil. Intimações 

e diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54613 Nr: 1201-86.2014.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM INÁCIO FERREIRA, RITA ALVES DE 

FIGUEIREDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR MAIA BORDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMAO DA ROSA - 

OAB:2.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 Vistos.

 Intimem-se as partes, por seus advogados, para que apresentem a 

original da petição de acordo retro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as 

penas da lei.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78230 Nr: 3583-13.2018.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTODIO FERREIRA DA COSTA, TEREZINHA DA 

CUNHA TRINDADE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA, MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.De plano, considerando que os requerentes demonstraram, por 

meio dos documentos que instruíram a inicial, a sua hipossuficiência, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do 

CPC.No mais, considerando o pedido expresso dos autores, nos termos 

do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 

23 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 16H, a ser realizada pela conciliadora deste 

Juízo.Citem-se os réus e intimem-se para a audiência, com as 

advertências legais.Intimem-se os autores para a audiência por meio de 

seu advogado.As partes autora e ré deverão ser alertadas (a autora, por 

meio de intimação na pessoa de seu advogado; os réus, no mandado) de 

que:a) O não comparecimento injustificado dos autores ou dos réus à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado;b) As partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados;c) A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir;A parte ré 

deverá ainda ser alertada, no mesmo mandado, de que eventual 

desinteresse na realização da audiência de conciliação deverá ser 

informado por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, par. 5º, do CPC).2. CITE-SE A 
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PARTE REQUERIDA e intime-se a parte autora para comparecimento, 

informando-as do seguinte:a) obtida a conciliação, será reduzida a termo e 

homologada por sentença;b) caso contrário, ou se qualquer das partes 

não comparecer à audiência, terá a parte requerida, nos termos do artigo 

335, I, do CPC, prazo de 15 (quinze dias) para oferecer defesa, CONTADO 

DA DATA DA AUDIÊNCIA, sob pena de revelia, consoante previsão do 

artigo 344 do CPC, ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do mesmo 

diploma;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71346 Nr: 4960-53.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

 Ante o teor do pedido de ref. 40, com fulcro no artigo 10, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte exequente, por seu advogado, para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, vista ao Ministério Público.

 Em seguida, à conclusão.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58951 Nr: 1819-94.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA HELENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilton Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de ref. 33, revogo a nomeação feita ao Dr. Rosceli 

Valentim Henrique.

 Tendo em vista que a parte requerida, citada por edital, não se manifestou 

nos autos (ref. 34), nomeio como curador especial para o executado, o 

nobre causídico militante nesta comarca Dr. Gilson Hideo Tacada, o qual 

deverá ser intimado da nomeação, devendo apresentar peça cabível no 

prazo legal.

Após, diga a exequente, o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Anote-se, a Secretaria, o novo advogado para a parte 

exequente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78719 Nr: 3925-24.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDE MADALENA SULZBACH, PLÍNIO OCHOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça e determino que 

os autores promovam o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo 

Civil.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38464 Nr: 1169-23.2010.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA MAXIR PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIQUIEL CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - 

OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GADOMSKI CHAVES 

- OAB:11745/MT

 (...)DECLARO O FEITO SANEADO.Fixo como pontos controvertidos:a)a 

posse da área de litígio pela parte autora;b)a ocorrência de esbulho 

praticado pela parte requerida;c)a data do esbulho;d)a perda da posse 

pela parte autora, em razão de atos praticados pela parte requerida.Para 

tanto, defiro a produção de prova oral, com a oitiva de testemunhas e 

depoimento pessoal das partes. Concedo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem rol de testemunhas. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018 às 

18h30min. Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências. 

DEFIRO parcialmente o pedido retro para determinar o apensamento a 

estes autos, do processo código 57848. PROMOVA-SE O NECESSÁRIO. 

Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 

Deverão os advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, 

CPC, quanto à produção da prova testemunhal.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71846 Nr: 5303-49.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração da sentença que extinguiu o 

processo (ref. 19)

À ref. 20, foi certificada a intempestividade do presente recurso.

Pois bem.

Considerando que os embargos foram interpostos intempestivamente, 

consoante se depreende da certidão de ref. 20, estes não merecem ser 

conhecidos.

Ante o exposto e sem maiores delongas, com fulcro no artigo 1.023, do 

Código de Processo Civil, considerando a intempestividade dos embargos 

declaratórios opostos à ref. 19, não conheço do mencionado recurso.

Intime-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50700 Nr: 233-88.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA BARRANCO PASSAMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIS NORTE DE LIMA, IVO LUIZ CAMILLO, 

SERGIO IZIDORO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18821, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

encaminhe a este juízo resumo da inicial (formato word)no e-mail: 

brasnorte.unica@tjmt.jus.br, para fins de expedição do edital de citação, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 613 de 779



 Cod. Proc.: 59029 Nr: 208-36.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: campo forte representações agicolas ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAM VILMAR PIETSRZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS HENRIQUE SCHOLL - 

OAB:18318/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 Vistos etc.

Conheço os Embargos de Declaração e os acolho para revogar a 

sentença de ref.34.

Homologo o acordo judicial.

Determino a suspensão do feito até a data do pagamento da 3ª e última 

parcela, qual seja 30/03/2019.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70457 Nr: 1052-15.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande - 

MS, LEANDRO COSTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Junior Sucolotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Costa Soares - 

OAB:15.738 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64522 Nr: 790-02.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 3ª Vara Civel Comarca de Cruz Alta - RS, 

Fundação Universidade de Cruz Alta - RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE BAZZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Fernando P. Stefanello 

- OAB:OAB/RS 19.273, Pedro Furian Sessegolo - OAB:OAB/RS 

19.160, Roberto Carlos Mafini - OAB:OAB/RS 30.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 27, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72564 Nr: 2150-35.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jd2VCCdVG-M, MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDFSAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer 

a audiência de inquirição da testemunha Eli Graciene Pompeo da Silva, que 

foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 23 de outubro de 

2018, às 15h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71847 Nr: 1853-28.2018.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO ACCO, LUCIMARI ROSSATO ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Usimat Destilaria de Álcool Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262-MT, Fábio Valente - OAB:8.116-B, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 Diante do exposto:1) RECEBO os Embargos à Execução COM A 

ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, devendo a execução ser 

suspensa até o julgamento do presente feito;2) CONCEDO a MEDIDA 

LIMINAR e DETERMINO que a embargada no prazo de 10 dias, retire o 

nome dos embargantes dos cadastros de proteção ao credito e suspenda 

eventuais protestos em cartório, sob pena de multa diária que arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 ao dia, até o limite de R$ 20.000,00;3) 

TRASLADE-SE cópia desta decisão ao feito de código nº: 64608;4) 

DESIGNO audiência de conciliação e DETERMINO a intimação das partes 

para comparecimento na presença da conciliadora credenciada, a ser 

marcada conforme disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo. 

Advirta-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º do NCPC);Cumpra-se servindo a presente 

decisão como (mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72685 Nr: 2202-31.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, Jd3VCdCdJ-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência que foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 23 

de outubro de 2018, às 17h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68209 Nr: 3163-06.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN ANTONIO VON BORROWSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Certifico que ante a apresentação de alegações finais pelo representante 

do Ministério Público, nos termos da legislação vigente e provimento 

52/2007-CGJ, abro vista dos autos a defesa, para apresentação de 

memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71643 Nr: 1831-67.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Nobres/MT, CLÓVIS NARDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SCHAMME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE BUSSOLARO - 

OAB:OAB/MT 15.051-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70187 Nr: 905-86.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO, Juizo 

da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis / MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALFREDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9070/A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63793 Nr: 310-24.2017.811.0100

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO GOMES & LIMA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carla Brizola - OAB:23.419, 

Ana Carolina Scaraçati - OAB:11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70472 Nr: 1053-97.2018.811.0100

 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: AYSLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. J. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP, 

EUCLIDES JOÃO ENZWELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLA FERNANDES 

MACCARI - OAB:23253/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71737 Nr: 1841-14.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFHAEL DE CARVALHO COELHO, SIMEÃO 

COELHO, GENI MATHIAS DE CARVALHO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22497 Nr: 201-88.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 (...) por meio da sua defesa constituída formulou pedido de revogação de 

prisão preventiva asseverando, em síntese, a inexistência de motivos para 

decretação da custódia cautelar em exame, bem como que exerce 

ocupação lícita, reside em lugar certo, é primário e tem bons 

antecedentes.Oportunamente, ouvida a representante do Ministério 

Público, a Promotora de Justiça pugnou pela manutenção da prisão. 

Vieram os autos conclusos.É o relato, do necessário. Fundamento. 

Decido.Pois bem.A prisão preventiva tem a característica de rebus sic 

stantibus, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, 

desde que desapareçam os pressupostos que ensejaram sua 

decretação.Ocorre que, observo que não houve alteração do contexto 

fático dos autos, que ensejasse a revogação da referida prisão 

preventiva do acusado.E, ademais, analisando os fatos e a forma como 

ocorreu o crime, extrai-se a gravidade concreta do delito, logo, medidas 

cautelares diversas da prisão mostram-se ineficazes para acautelar o 

meio social.Nesse passo, não há que se falar em segregação cautelar 

desproporcional e exacerbada, haja vista a prática imputada ao acusado, 

sendo de elevada gravidade e suficiente para abalar a ordem social.Por 

fim, registro que, eventuais predicados pessoais favoráveis ao acusado, 

como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, 

não são, por si só, motivos garantidores de eventual direito à 

liberdade.Dessa forma, ainda presentes os requisitos previstos no artigo 

312, do Código de Processo Penal, em consonância com a manifestação 

ministerial, mantenho a prisão preventiva do citado investigado, pelos 

próprios motivos exarados na decisão outrora proferida.Intimem-se: 

pessoalmente o acusado, bem como a sua defesa, via publicação na 

imprensa.Ciência ao representante do Ministério Público.Lado outro, 

CERTIFIQUE a eventual intimação da defesa constituída nos autos, para 

apresentação de resposta à acusação, conforme determinado à fl. 176 

dos autos.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

decisão como o necessário mandado/carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22497 Nr: 201-88.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 Certifico que estes autos foram encaminhados ao MP na última 

quinta-feira (30/08/2018) em expediente normal sendo que o referido 

órgão apenas se manifestou no sábado (01/09/2018) enviando carga para 

este Fórum no domingo (02/09/2018)às 10:50 hs. Então para cumprimento 

do art. 241 parágrafo 2°, deixo de encaminhá-los ao Juiz Plantonista, eis 

que o artigo é claro em dizer que tais situações não devem ser 

encaminhados aos juizes plantonista.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68821 Nr: 3565-87.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR CANDIDO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A, BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, LUIZ ELIAS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, LOURENÇO GOMES GADÊLHA DE 

MOURA - OAB:21233

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 
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interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58264 Nr: 1023-67.2015.811.0100

 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: Neri Junior Sucolotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR DA CUNHA, HORACIO TAVARES 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MARTINS DA SILVA - 

OAB:8707, LUIZ GUILHERME MELKE - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:PR - 14.573, MIRIAM ZIMMER RAMBO - OAB:10935/O, MIRIAN 

CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22497 Nr: 201-88.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 Vistos etc.

De início, CERTIFIQUE a eventual intimação da defesa constituída nos 

autos, para apresentação de resposta à acusação, conforme determinado 

à fl. 176 dos autos.

Após, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público, para 

que proceda a manifestação acerca ao pedido de revogação da prisão 

preventiva, que foi elaborado pela defesa às fls. 177/199 dos autos.

Sobrevida aludida manifestação ministerial, voltem-me os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22497 Nr: 201-88.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo representante do Ministério Público 

em face de José dos Santos Brito, em razão da prática, ao menos em 

tese, por aquele do crime previsto no art. 214, do CP, combinado com o 

art. 1º, VI da Lei n.º 8.072/1990, ocorrido no segundo semestre do ano de 

2008.

A prisão preventiva do mencionado acusado foi decretada na data de 

14/10/2008, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução 

criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (fls. 46/49 dos autos).

A denúncia foi recebida na data de 19/01/2010 (fl. 52 dos autos).

O acusado foi citado por edital (fls. 63/67 dos autos).

Na data de 08/07/2012, deu-se a suspensão do curso do processo e da 

prescrição. (fls. 72/73 dos autos).

O mandado de prisão preventiva do referido acusado foi cumprido na data 

de 1º/04/2018 (fl. 89 dos autos). E, via de consequência, o feito foi 

desarquivado na data de 03/04/2018.

Formalizada prisão do acusado, conforme certidão juntada à fl. 150 dos 

autos, DETERMINO:

Intime-se a defesa constituída pelo acusado, consoante procuração de fl. 

147, para apresentar resposta à acusação no prazo legal, o que deverá 

ser certificado.

Lado outro, considerando as novas regras da prisão e levando em conta a 

necessidade de permanente fiscalização quanto aos motivos da 

manutenção da segregação cautelar, passo à reanálise, “ex officio” da 

prisão do acusado.

No caso em tela, vislumbro que não houve alteração do contexto fático 

dos autos que ensejasse a revogação da prisão preventiva do acusado.

Dessa forma, ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312, do 

Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do investigado, 

pelos próprios motivos exarados na decisão outrora proferida (fls. 46/49 

dos autos).

Intime-se o acusado da manutenção da sua prisão.

Cientifique o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43286 Nr: 1258-96.2018.811.0110

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ANTONIO DE CARVALHO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LEÃO DA SILVA, RAYHAN 

CARLOS LEÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINE DE JESUS 

PORTO SILVA SCOTTON - OAB:20659/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1258-96.2018.811.0110 Código: 43286

Vistos.

Decisão-Determinação

Trata-se de Ação Monitória, proposta por SEBASTIÃO ANTONIO DE 

CARVALHO NETO em face do ROBERTO LEÃO DA SILVA e RAYHAN 

CARLOS LEÃO DA SILVA.

Constata-se dos autos (fl.08) que não fora juntada comprovação do 

recolhimento de custas da presente ação, em desacordo com o Código de 

Processo Civil.

Do mesmo modo, não há pedido de assistência judiciária gratuita na 

petição.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 

do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

3. 2.1.1. Apresentar comprovante de recolhimento de custas ou 

esclarecer a hipossuficiência de recursos, em observância ao art. 321, 

caput, do CPC.

Expirado o prazo, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis-MT, 15 de agosto de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32197 Nr: 1938-57.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32552 Nr: 279-76.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA LUCIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32065 Nr: 1809-52.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32142 Nr: 1885-76.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA LUZIA DE SOUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32120 Nr: 1863-18.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE CHRISOSTOMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32060 Nr: 1806-97.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32192 Nr: 1933-35.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO ANTUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32518 Nr: 249-41.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENIR FRANCISCA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43136 Nr: 1167-06.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZA REPA WA'UTOMONHITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43137 Nr: 1168-88.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZA REPA WA'UTOMONHITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43138 Nr: 1169-73.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZA REPA WA'UTOMONHITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43142 Nr: 1172-28.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZA REPA WA'UTOMONHITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não requeridos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43175 Nr: 1202-63.2018.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43184 Nr: 1209-55.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)- RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43192 Nr: 1217-32.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não requeridos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, uma vez que na inicial consta um 

número de contrato referente ao empréstimo que a parte autora busca 

anulação, qual seja: 599534638, entretanto, não há no relatório de 

descontos, juntado às folhas 41, o referido número de contrato.

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43434 Nr: 1327-31.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43437 Nr: 1329-98.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).- RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43448 Nr: 1338-60.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43485 Nr: 1359-36.2018.811.0110

 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: SILVANI RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES GOMES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (... RECEBIMENTO DA INICIAL (...) Assim, recebo a inicial, uma vez que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA (...) Portanto, defiro a gratuidade da 

justiça, na forma do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil. DOS 

ALIMENTOS PROVISORIOS AOS MENORES (...) DEFIRO O PEDIDO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS, que fixo no valor de 30% por cento do salário 

mínimo, hoje correspondente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais 

e vinte centavos), devendo ser pago diretamente à genitora do menor, até 

o dia 10 (dez) de cada mês, mediante recibo, ou depósito em conta 

bancária a ser indicada pela mãe e representante do menor. Ressalta-se 

que a presente medida é precária e poderá ser alterada diante da 

mudança da situação fático-jurídica, conforme até mesmo o 

amadurecimento da prova instrutória. DA REGULAMENTAÇÃO DA 

GUARDA (...) Neste norte, DETERMINO a realização de Estudo 

Psicossocial para averiguação do melhor interesse do menor em relação à 

guarda, tanto na residência da genitora, quanto na residência do genitor; 

no prazo de 20 (vinte) dias. DO DIVÓRCIO (...) Desta forma, liminarmente, 

com fulcro nos arts. 226, §6º da CF e 311, IV do CPC, DECRETO o divórcio 

do casal Eurípedes Gomes Barbosa e Silvani Rodrigues Barbosa, 

declarando findos os deveres do casamento. Oficie-se o Cartório de 

Registro Civil da Comarca de Campinápolis/MT para a devida averbação 

desta decisão. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (...) DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 27 de NOVEMBRO de 2018, às 14h30min(MT), 

ocasião em que oportunamente se tentará uma conciliação amigável entre 

as partes. CITAÇÃO DO REQUERIDO O requerido deverá ser citado 

acerca do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer 

contestação será de 15 (quinze) dias (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38565 Nr: 827-96.2017.811.0110

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE GONÇALVES DE OLIVEIRA ME, UILQUER 

GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Impulsiono o presente feito para intimar o advogado Marcelo Batista de 

Faria, para no prazo de 48 (quarenta e oito ) horas, efetuar a devolução 

dos autos nesta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35092 Nr: 642-29.2015.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMAL, VSL, VPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a certidão de fl.57, NOMEIO a Dra. Leidiane da Silva Xavier 

OAB/MT - 23641, para patrocinar os interesses da exequente, devendo 

ser intimada para manifestar, sendo que, em caso de aceitação, deverá 

acompanhar o andamento dos autos e atender aos chamados 

processuais.

Os honorários serão fixados ao final do processo ou em momento 

oportuno, ocasião em que o escrivão deverá lavrar a competente certidão 

da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32613 Nr: 332-57.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICE DOS SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB: 13.217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução nos 

termos do art. 487, I, do CPC, e HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pela Contadoria Judicial às fls. 97/97,verso.Em razão da sucumbência 

mínima do impugnante, condeno a parte impugnada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, 

parágrafo único do CPC, os quais arbitro em 10% da diferença entre o 

valor apresentado inicialmente pela exequente (fl.86/87) e o efetivamente 

homologado(fl.97); no entanto, suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 

98, §3º do CPC.Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios 

requisitórios, de forma individualizada ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região; atentando-se que o levantamento somente poderá ser efetivado 

02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, à luz do 

art. 1°, §1°, da Resolução 68/2018 do CNJ.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43135 Nr: 1166-21.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZA REPA WA'UTOMONHITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43141 Nr: 1171-43.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZA REPA WA'UTOMONHITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43162 Nr: 1190-49.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não requeridos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos cópia do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43177 Nr: 1203-48.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de REDZURI’O TSI’EWA’ADI, oriundo do 

contrato n. 576773797, até a prolação de sentença; sob pena de multa de 

R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43447 Nr: 1337-75.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não requeridos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43178 Nr: 1204-33.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de REDZURI’O TSI’EWA’ADI, oriundo do 

contrato n. 576473974, até a prolação de sentença; sob pena de multa de 

R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43179 Nr: 1205-18.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de REDZURI’O TSI’EWA’ADI, oriundo do 

contrato n. 577374424, até a prolação de sentença; sob pena de multa de 

R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43180 Nr: 1206-03.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de REDZURI’O TSI’EWA’ADI, oriundo do 

contrato n. 578473947, até a prolação de sentença; sob pena de multa de 

R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43189 Nr: 1214-77.2018.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO BMG SA, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos na 

conta bancária de titularidade de PEWAPETEO WERIHITE, oriundo do 

contrato n. 248161814, até a prolação de sentença; sob pena de multa de 

R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43170 Nr: 1197-41.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de REDZURI’O TSI’EWA’ADI, oriundo do 

contrato n. 554442484, até a prolação de sentença; sob pena de multa de 

R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43435 Nr: 1328-16.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)- RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43433 Nr: 1326-46.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43428 Nr: 1324-76.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RO' UBUMRO TSERE' RURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 
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informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36009 Nr: 173-46.2016.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Vistos.

Decisão->Declaração de Incompetência.

Trata-se de Ação de Alimentos Gravídicos c/c Alimentos Provisórios 

proposta por NAYARA MARIA GOMES DE SOUZA, representando 

JUVENCIO GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO, em face de SIDERLEY 

ALEXANDRE DA SILVA.

Às fls. 75/77 foi convertido o rito do feito, passando a ser processado sob 

o rito de alimentos, em razão da comprovada paternidade do requerido, 

com relação a JUVENCIO. Na oportunidade, foram fixados alimentos 

provisórios na proporção de 30% do salário mínimo vigente.

Intimada da decisão de concessão da liminar, a parte autora informou que 

se encontra residindo atualmente no município de Novo São Joaquim/MT.

Instado a se manifestar, o d. Presentante do Ministério Público pugnou pela 

remessa dos autos para a Comarca de Novo São Joaquim/MT, onde reside 

o menor.

O Ministério Público pugnou pelo declínio de competência para o juízo onde 

está a residir a criança.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO

Da análise dos autos se infere que o menor JUVENCIO GONÇALO 

PEREIRA DE SOUZA NETO não reside mais nessa Comarca de 

Campinápolis – MT e, sim, na comarca de Novo São Joaquim – MT.

 O art. 147, do ECA prevê:

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.

De igual forma, a previsão do art. 53 do CPC:

Art. 53. É competente o foro:

(...)

II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se 

pedem alimentos;

Nestes termos deve-se remeter os autos à Comarca em que o menor 

reside atualmente, em decorrência do princípio do juízo imediato e da 

prevalência do melhor interesse da criança e adolescente.

DISPOSITIVO

Diante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a 

presente causa em favor do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo 

São Joaquim.

Remetam-se os autos à Comarca de Novo São Joaquim-MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35183 Nr: 678-71.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CECILIA FERREIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão-> Determinação

Trata-se de Execução Fiscal, promovida pela Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso em face de A C F Chaves, CNPJ n° 06.041.843/0001-12 e 

Ana Cecília Ferreira Chaves, CPF n° 884.536.931-53.

O exequente requereu a pesquisa via INFOJUD, a fim de localizar o 

endereço das executadas.

Pois bem.

Como as demais tentativas de localização das executadas restaram 

frustradas, defiro a pesquisa via Infojud, a fim de que sejam localizados os 

endereços para citação.

Com a juntada da resposta, caso seja diversa dos endereços já tentados, 

Cite(m)-se o(s) executado(s) para que, em 05 (cinco) dias, pague(m) a 

dívida com juros, multa de mora e demais encargos constantes na Certidão 

de Dívida Ativa em anexo, ou ainda, garanta(m) a execução.

Se não for paga a dívida, nem garantida a execução, desde já, determino 

que sejam penhorados bens suficientes para garantia do débito, 

ressalvados os bens legalmente impenhoráveis.

Em caso de inexistência de domicílio ou o executado dele se ocultar, 

proceda-se o arresto, com a respectiva intimação.

Não encontrado bem para garantia, deverá, o Meirinho, adotar a 

providencia constante no art. 836 §1º do Código de Processo Civil, e, 

consecutivamente, intimar a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, indicar bens passiveis de constrição.

Em caso de penhora ou arresto, registre-se, conforme dispõe o art. 7º 

inciso IV da Lei de Execução Fiscal.

Com a garantia, poderá o executado opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias, observado o disposto no art. 16 da Lei de Execução Fiscal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 5316 Nr: 545-44.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO LANCHEBON INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – MT em face de LATICÍNIO 

LANCHEBON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Fora determinada a realização de nova avaliação do bem penhorado nos 

autos (fl.169), tendo sido impossível sua efetivação em razão deste ter 

sido objeto de adjudicação pela Justiça do Trabalho, conforme certidão 

(fl.187) e cópias de matrícula (fls.178/186).

A parte autora pugnou por remessa dos autos ao endereço indicado à 

fl.190 e incluso termo de responsabilidade (fl.191).

Pois bem.

 Tendo em vista a natureza de autarquia pública da parte autora, DEFIRO a 

carga dos autos em sua integralidade, nos termos do art. 183, §1°, do 

CPC, devendo estes ser remetidos ao endereço indicado.

 Cumpra-se.

 À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27528 Nr: 134-88.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO DE CAPOEIRA BIRIBA AUÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique o trânsito em julgado da sentença de fls. 43/43-v.

Intime-se o exequente para apresentar cálculos do débito atualizado.

Em seguida, volte-me para deliberar.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26450 Nr: 174-07.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTEIR CARNEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 Intimar as partes para se manifestar, no prazo de (5 )cinco dias sobre os 

cálculos de fls.314

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30255 Nr: 8-04.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO-FUNAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão-> Suspensão ou Sobrestamento

Defiro o pedido da parte autora à fl.62, razão pela qual DETERMINO a 

SUSPENSÃO do feito.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, arquivem-se os autos; nos 

termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

INTIME-SE o exequente da presente decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1903 Nr: 649-36.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEN DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação

DEFIRO o pugnado pela parte autora à fl.199.

Determino a pesquisa de veículos de titularidade do demandado realizada 

por meio do SISTEMA RENAJUD, em nome do devedor L. F. SILVA 

DROGRARIA - CNPJ n° 26.600.148/0001-50.

Aportando as informações ao presente feito, intimem-se o exequente e a 

executada para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26961 Nr: 685-05.2011.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GKB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação->Bloqueio/penhora on line

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-MT em face da pessoa jurídica GEORGE 

KALLEY BERNARDES, CPF n° 488.919.401-00.

A parte exequente pleiteia tentativa de bloqueio pelo sistema RENAJUD, 

sobre bens do executado (fls. 86).

DEFIRO o pugnado pela parte autora, determinando a pesquisa de veículos 

em nome dos executados realizada por meio do SISTEMA RENAJUD, em 

nome do devedor GEORGE KALLEY BERNARDES, CPF n° 488.919.401-00, 

exceto os veículos com alienação fiduciária em garantia, nos termos do 

art. 7°-A do Decreto-lei n° 911/69, diante da propriedade resolúvel.

 Aportando as informações ao presente feito, intimem-se o exequente e os 

executados para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26726 Nr: 450-38.2011.811.0110

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação

1. Tendo em vista as informações de que a recuperanda (Regime 

semiaberto – fls. 83/84) reside atualmente no município de Bom Jesus do 

Araguaia/MT (fl.130), bem como em consonância com o d. Promotor de 

Justiça (fls. 138/138-v), correta é a remessa do executivo penal àquele 

juízo, conforme preconiza a CNGC, vejamos:

“art. 1.439. Toda transferência ou recebimento de presos condenados, de 

quaisquer Unidades Prisionais, deste Estado ou não, será autorizada 

somente se acompanhada da remessa dos respectivos autos de 

Processo Executivo de Pena ao Juízo destinatário.

Art. 1.440. Os magistrados que pretenderem remover presos, provisórios 

ou condenados, para estabelecimento prisional localizado em outra 

comarca do Estado, primeiramente deverão solicitar atestado de vaga à 

SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos), na forma 

disposta na Seção 37, capítulo 7, desta CNGC. Com o atestado de vaga, o 

Juízo destinatário será comunicado e só poderá recusar a transferência 

por motivo imperioso e relevante, mediante decisão escrita, fundamentada 

e instruída com documentos que possam justificá-la, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 (...)

§ 4º Independem de anuência do juízo destinatário as transferências dos 

reeducandos que estiverem cumprindo pena em regime semiaberto e 

aberto.”

2. Assim, acolhendo a manifestação do Ministério Público, determino o 

encaminhamento dos autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Ribeirão Cascalheira/MT, para que proceda com a fiscalização do 

cumprimento da pena imposta.

3. Dê-se baixa na distribuição, mediante as respectivas anotações, 

averbações e comunicações de estilo.

4. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30604 Nr: 362-29.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Visto.

Considerando a necessidade de readequação da pauta em razão do gozo 

de compensatórias pelo Presentante do Ministério Público no dia 10 de 
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setembro, REDESIGNO a solenidade anteriormente aprazada para o dia 12 

de NOVEMBRO de 2018, às 09h00min (horário de Cuiabá-MT).

EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as partes.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 43327 Nr: 1271-95.2018.811.0110

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31301 Nr: 1066-42.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLEGARIO CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais (fls. 04/10), proposta 

por OLEGARIO CARDOSO DOS SANTOS em face de CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A – CEMAT REDE ENERGIA.

O processo foi extinto (fls.26/26-v), ante a ausência da parte autora na 

audiência de conciliação. Tendo sido esta condenada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, apresentadas à fl. 27.

Conforme certidão às fls. 44 determinada a intimação pessoal da parte 

autora, fora informado que ela viera a óbito, certidão anexa às fl. 43.

Dessa forma, as custas se encontram pendentes de recolhimento.

Neste sentir, tendo em vista que já foi procedida à averbação das custas 

à margem da distribuição, fl. 33-v, em atenção ao artigo 467, da CNGC , 

arquivem-se os autos sem baixa.

No mesmo ato, PROCEDA-SE na forma do Provimento nº 88/2014/CGJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24170 Nr: 287-29.2009.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GRACIANO FERNANDEZ-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇADOS PIACEZZI LTDA, CRESCENTE 

FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CÁCERES 

MUNHOS - OAB:, MÁRCIO ALEXANDRE PORTO - OAB:204.715

 Vistos.

Constata-se dos autos que houve a intimação em nome do antigo 

causídico da parte exequente (fl.154), dessa forma cadastre-se a 

advogada referida às folhas 136/137; em seguida, intime-a para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, nos termos da 

decisão de fls.152/153.

Expirado o prazo sem manifestação, certifique-se e volte-me 

imediatamente conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

À Secretaria para providências.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 28/2018/DF

A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, JUIZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 11/2017-CGJ, que dispõe 

sobre a implantação da Central de Mandados nas Comarcas de Primeira 

Entrância do Estado de Mato Grosso;

 RESOLVE:

Artigo 1º. IMPLANTAR a Central de Mandados na Comarca de Cláudia, 

vinculada à Central de Administração, conforme previsão no artigo 2º do 

Provimento 11/2017/CGJ.

Artigo 2º. A Central de Mandados funcionará de acordo com a 

regulamentação elaborada pela Corregedoria-Geral da Justiça e 

observadas a normas previstas na CNGC.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a 01/10/2017, data em que a comarca começou a 

utilizar a Central de Mandados para distribuição dos mandados aos 

Oficiais de Justiça;

Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso.

Cláudia, 06 de setembro de 2018.

DRA. THATIANA DOS SANTOS

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53972 Nr: 553-72.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DE J. FERREIRA - COMÉRCIO ME - 

MERCADO VERDURAMA, VOLNEI DE JESUS FERREIRA, ROSANI DE 

JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54565 Nr: 25-04.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - 

OAB:OAB/MT 11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT

 Vistos.
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1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82553 Nr: 1745-69.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO CORREIA DANTAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82732 Nr: 102-42.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DA SILVA ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Teresina/PI, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81846 Nr: 1027-72.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DALMASO MADEIRAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - 

OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, abra-se vista à Exequente pelo 

prazo de 90 (noventa) dias para que realize diligências e indique bens à 

penhora. Escoado o prazo sem indicação de bens penhoráveis, 

SUSPENDO o curso do processo, nos termos do artigo 40, da LEF.

2. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85151 Nr: 188-76.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ QUEIROZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO - OAB:MT 

15560

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Réu acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92016 Nr: 19487-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES MARIA, FABRÍCIO MOTA MARIA, RODRIGO 

JULIANO MOTA MARIA, MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELOIR FREITAS, ANTONIO JOSÉ DE GÓIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Requerido acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50057 Nr: 1023-11.2008.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BIRKHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83074 Nr: 400-34.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51516 Nr: 895-54.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLINEI DE JESUS FERREIRA, ROSANI DE 

JESUS FERREIRA, VOLINEI DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83047 Nr: 374-36.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ABREU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53757 Nr: 340-66.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE MATIA, IVETE MARIA DE MATIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida (executados) para oferecimento de 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84179 Nr: 1214-46.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU RODRIGUES, EDITE TEREZINHA 

GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91624 Nr: 1483-17.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVAL JOSÉ BETINELLI - 

OAB:OAB/PR 74.635, ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - 

OAB:18186/A, EVERTON DIEGO GIESSLER - OAB:OAB/PR, JARBAS 

CASTILHOS DA SILVA - OAB:OAB/PR 64.833, PAULO VICTOR 

KRUTSCH SOLETTI - OAB:OAB/MT 20.345, TIAGO NUNES E SILVA - 

OAB:OAB/PR 54.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92213 Nr: 1849-56.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JOSÉ ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais. (Id. 92213).

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos.

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial, promovida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - 

SICREDI CELEIRO DO MATO GROSSO em desfavor de FERNANDO JOSÉ 

ANDERLE, em que visa à Nota Promissória e pelo saldo devedor do 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avenças nº 

444/4871360, celebrado entre as partes, uma vez que o executado 

tornou-se inadimplente, perfazendo a dívida no total de R$ 41.365,96 

(quarenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis 

centavos).

 As partes anexaram aos autos acordo firmado, requerendo a sua 

homologação e suspensão do feito até cumprimento do acordo (ref. 16).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Cuida-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento.

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante à ref. 16 e SUSPENDO o 

curso do processo até o seu integral cumprimento.

Exaurido o prazo, intime-se a Exequente para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo Código 

de Processo Civil.

 Aguarde-se em arquivo provisório.

 Intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54486 Nr: 1064-70.2011.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA REGINA STACHACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG, CONSIGNUM - GESTÃO DE 

MARGEM CONSIGNÁVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura di 

Latella - OAB:MG 109.730, Rosana de Barros Bezerra Pinheiro 

Espósito - OAB:OAB/MT4.531

 Vistos.

1. Ciente do retorno dos autos.

2. Intime-se a parte autora para se manifestar quanto às fls. 323/343, no 

prazo de 10 (dez) dias.

3. Com requerimentos, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81940 Nr: 1123-87.2013.811.0101

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Vistos.

1. Tendo em vista o acórdão prolatado, intimem-se as partes para 

apresentarem alegações finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

2. Em seguida, conclusos para sentença.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82062 Nr: 1252-92.2013.811.0101
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 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMP, RRMP, SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:

 Vistos.

1. Intime-se o causídico que peticionou às fls. 137/143 para manejar em 

autos próprios a ação revisional, devendo ser-lhe entregue os 

documentos de fls. 137/144.

2. Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83779 Nr: 935-60.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NERES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469 -A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte Autora, via DJE, para habilitar no processo os 

herdeiros do “de cujus”, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de 

direito.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88951 Nr: 148-60.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNDOS, MN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102314 Nr: 1069-48.2018.811.0101

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM, ELG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ DO AMARAL 

JAROSISKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERISON LIRA GOMES, Cpf: 

83987479353, Rg: 3470619, Filiação: Antonia Lira Gomes e Sergio Ferreira 

Gomes, data de nascimento: 15/02/1976, brasileiro(a), natural de 

Esperantinoplis-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 66-9228-7245. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para comparecer na AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO que será realizada dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 15h, 

no Fórum desta Comarca.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de destituição do poder familiar 

ingressada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de DAIANEMARTINS DIOGO 

e ERISON LIRA GOMES, em relação à criança FLAVIANA MARTINS 

GOMES, em que esclarece que os requeridos são pais biológicos da 

infante Flaviana, a qual encontra-se atualmente institucionalizada no abrigo 

“Casa Lar Pequeno Príncipe”. Aduz que os genitores são negligentes para 

com os cuidados voltados à filha, deixando de cumprir os direitos a ela 

conferidos, uma vez que A requerida é alcóolatra e constantemente leva 

pessoas para sua casa para consumirem álcool e drogas em frente a 

menor, bem como deixa a filha em frente a casa da avó e sai para beber, 

sem comunicar ninguém. Já O requerido está sendo investigado pelo delito 

de estupro de vulnerável, supostamente praticado contra sua sobrinha e 

também já foi detido pela prática de violência doméstica, não tendo 

compromisso algum com a filha. Afirma que a criança está em constante 

vulnerabilidade na presença de seus genitores, tendo inclusive 

presenciado uma tentativa de homicídio perpetrada por seu padrasto e 

estar sempre na presença de adultos que não agem de maneira adequada 

em sua frente. Consignou, também, que o Poder Público já angariou 

esforços para ajudar a requerida Daiane no cumprimento de seus deveres 

maternais, porém não houve solução, tendo a sua última negligencia 

desencadeado o abrigamento de sua filha. Diante disso, requer em sede 

liminar a suspensão do poder familiar dos Requeridos e ao final a 

procedência do pedido de destituição do poder familiar

Despacho/Decisão: Vistos.1. Presentes estão os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo. Da mesma 

feita, as partes são legítimas e estão bem representadas nos autos. Não 

há, por ora, nulidades a serem reconhecidas assim como não há 

preliminares. Declaro saneado o processo.2. Fixo como pontos 

controvertidos: a) situação de risco enfrentada pelo menor; b) condições 

dos genitoresem reaver a guarda do menor.3. As partes ficam cientes de 

que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos 

pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015).4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 15:00 horas.4.1 Intimem-se as partes para 

comparecerem (art. 385, § 1º, CPC/2015).4.2 Intimem-se as testemunhas 

das partes, inclusive a Equipe Interdisciplinar do Juízo para a 

solenidade.4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas 

fora da comarca.5. Determino nova realização de estudo psicossocial com 

a parte Requerida e a menor, a ser feito pela Equipe Interdisciplinar do 

Juízo, devendo o laudo ser entregue até a data da audiência. Notifique-se 

a Equipe.6. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.7. 

Diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAEL RIBEIRO, 

digitei.

Cláudia, 05 de setembro de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84903 Nr: 43-20.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDER DE SOUZA CAVALIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Título Extrajudicial

 Vistos.

1. Procedo às buscas do atual endereço do executado: REDER DE SOUZA 

CAVALIERI CPF: 006.291.801-05, nos sistemas que o Juízo tem à 

disposição: CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg, Infojud e SIEL, desde que 

atendidos os dados necessários para a pesquisa.

 2. Em sendo encontrado endereço diverso do constante na exordial, 

voltem conclusos para designar audiência.

 3. Sendo o endereço em outra Comarca, depreque-se.

 4. Em caso negativo, abra-se vista ao Ministério Público.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 90924 Nr: 1066-64.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO DALMASO, FABIO DOTTO 

DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18827

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da arte executada para 

que informe os dados bancários para fins de expedição de alvará 

eletrônico referente à restituição do valor bloqueado via Sistema Bacen 

Jud, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46385 Nr: 410-59.2006.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE JESUS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS SILVA - 

OAB:23072/GO, ADRIANE PEREIRA DE LIMA - OAB:29761, CLAUDIA 

BRUNO LEMOS - OAB:MT 12.355, MARIA EMILIA GONÇALVES DE 

RUEDA - OAB:PE 23.748

 Vistos.

1. Considerando que os embargos de declaração opostos às fls. 449/455, 

se acolhidos, poderão ocasionar o atípico caráter infringente à decisão 

vergastada, em atenção ao princípio do contraditório, determino a abertura 

de vista à parte contrária para sobre eles se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49843 Nr: 759-91.2008.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI ORLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT/20.495-A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida (requerente) para oferecimento de 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81844 Nr: 1025-05.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do 

CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83850 Nr: 983-19.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNdMGCdTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318, Josiane Pereira de Souza - OAB:18.602

 Vistos.

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita.

2. INTIME-SE a parte recorrida (requerida) para oferecimento de 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

3. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

4. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104273 Nr: 1988-37.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZZRDO E 

SILVA - OAB:MT-21.678

 Vistos. 1. Tendo em vista a certidão constante na Ref. 44, intime-se a 

defesa para informar o atual endereço da testemunha, no prazo de 05 

(cinco) dias. Se informado, voltem conclusos para designação de 

audiência. Se não informado, devolva-se, com as nossas homenagens.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46315 Nr: 349-04.2006.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR TONINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT, PEDRO GENI CONTATO - OAB:9351/MT, TÂNIA MARA 

ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 9.231-A

 Vistos.

1. Com relação à penhora de 50% do bem objeto da matrícula 16.459, 

intime-se o exequente para informar se deseja tal penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias.

2. Após, conclusos.

Comarca de Colniza

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71875 Nr: 703-65.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDO, ACPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT, Adriano José da Silva - OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da designação de 

audiencia à ref. 37, para o dia 06 de novembro de 2018, às 16h00m na 

sala de conciliação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000021-25.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

HELIO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. ORBEN - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA SENTENÇA Processo: 

1000021-25.2018.8.11.0105. REQUERENTE: HELIO RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: V. ORBEN - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Com efeito, a ação monitória nada 

mais é do que um procedimento especial de cobrança, no qual a parte 

requerente deve apresentar prova escrita do seu crédito. O devedor é 

intimado para apresentar embargos monitórios, os quais tramitam segundo 

o procedimento ordinário do CPC. Ao final, acaso vitorioso, o credor obtém 

um título de executivo. Tendo em vista dos contornos necessários à tutela 

do direito material estampado, o legislador reservou rito especial à ação 

monitória, o qual se encontra disciplinado nos artigos 700 e seguintes do 

CPC. Justamente em razão da especialidade do rito, há patente 

incompatibilidade com o procedimento sumaríssimo da Lei n. 9.099/95, 

motivo pelo qual foge deste Juizado Especial Cível a competência para 

processar e julgar a lide trazida à baila. Há precedente neste sentido no 

Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RITO 

ESPECIALÍSSIMO. ADAPTAÇÃO AO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO NEM COMVERSÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Na hipótese, inaplicável a jurisprudência colacionada à fl. 

18, que não analisou a compatibilidade de processamento da ação 

monitória com o rito dos juizados especiais cíveis estabelecido pela Lei 

9.099/95. 2. Conforme texto legal específico, a ação monitória tem rito 

próprio que não se adapta ao rito dos Juizados Especiais Cíveis. É que 

nas ações cíveis propostas perante o Juizado especial, quando o autor 

ingressa com a ação, já é intimado para audiência conciliatória e, 

paralelamente, o réu é citado e intimado para esta mesma audiência 

conciliatória, que preferencialmente deve ser una, cumulando a instrução 

e julgamento em atendimento ao princípio da celeridade. Abrem-se três 

caminhos: a) as partes conciliam e o processo é extinto com julgamento do 

mérito; b) as partes conciliam, mas fazem opção por juízo arbitral, que se 

encarregará de instruir o processo e oferecer laudo arbitral para 

homologação pelo juiz togado; c) as partes não conciliam e prossegue-se 

na instrução e julgamento do feito por juiz togado. Este é o caminho natural 

das ações cognitivas cíveis em sede dos juizados especiais. 3. E por 

força do que prescrevem os artigos 1.102b e 1.102c do Código de 

Processo Civil, o juiz não poderá modificar o rito da monitória para 

adaptá-la ao rito da Lei 9.099/95, eis que naquela ação, estando a petição 

inicial devidamente instruída, o juiz deferirá de plano a expedição de 

mandado de pagamento ou de entrega da coisa, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sendo que dentro deste prazo o réu poderá oferecer embargos, os 

quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se não forem opostos 

embargos, se constituirá, de pleno direito, o título executivo judicial, 

ocasião em que o mandado inicial será convertido em mandado executivo, 

prosseguindo-se para a expropriação de bens do devedor e satisfação do 

crédito exigido. 4. A flagrante diferença do rito da ação monitória com o 

rito da ação de cognição submetida ao rito dos juizados especiais cíveis 

impede seu processamento nesta sede especial. Neste sentido Acórdão 

nr. 329014, 20080110097309ACJ, Relator: ALFEU MACHADO, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 

14/11/2008. Pág.: 108, e Acórdão nr. 192531, 20030110884390ACJ, 

Relator: TEOFILO CAETANO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Publicado no DJU SECAO 3: 31/05/2004. Pág.: 54. 5. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas adicionais e sem condenação 

em honorários advocatícios à falta de contrarrazões. . (TJ-DF 

20120310280242ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 14/02/2013. Pág.: 240). 

Denota-se patente incompatibilidade de processamento, eis que o rito da 

ação monitória não comporta adaptação ao procedimento adotado na Lei 

n. 9.099/95, sem que haja a sua completa descaracterização. Nesta 

senda, tendo em vista a ausência do pressuposto processual da 

competência, a extinção do presente feito é a medida que se impõe ao 

caso em tela. Ante o exposto, com fulcro no art. 51, caput, da Lei n. 

9.099/95, c.c. art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTA a presente ação, SEM 

RESOLVER O MÉRITO. DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P.R.I.C. Colniza-MT, 

20 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-18.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

ARLIN JOSE SOBRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA DESPACHO Processo: 

8010065-18.2017.8.11.0105. REQUERENTE: ARLIN JOSE SOBRAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trato de relação de consumo, na 

qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez 

que presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor - arts. 

2º e 3º da Lei n. 8.078/90) e objetivos (produto e serviço - §§ 1º e 2º do 

art. 3º dessa Lei. Cuidando a hipótese de relação de consumo e presentes 

os requisitos caracterizadores, INVERTO o ônus da prova com base no 

art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora 

para trazer provas outras e, ainda, verossimilhança de suas alegações. 

Tal inversão se baseia na necessidade de estabelecer o equilíbrio da 

relação jurídica, motivo pelo qual não há falar em inobservância ao 

princípio da isonomia entre as partes, pois tem o consumidor o direito à 

facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da 

prova. A inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, da Lei 

n. 8.078/90, decorre, além da hipossuficiência da parte e verossimilhança 

de suas alegações, da necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação 

jurídica, fato que não é absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos 

autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu 

alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - 

CPC, art. 373, inciso II -, bem como aquelas decorrentes do ônus da 

inversão. Dessarte, já realizada a audiência de conciliação e 

apresentadas as manifestações, DETERMINO que se INTIME as partes 

para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir nessa, ou o julgamento imediato a lide. Na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes - item 

5.3.3 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as provas, 
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volte-me concluso, naquela hipótese para sentença - julgamento 

antecipado/imediato da lide-, e nesta para despacho - designar audiência 

de instrução para a produção de eventual prova oral. Submeto os autos 

ao MM.º Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Marília Gabriela de Figueiredo Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Colniza, 24 de agosto de 2018. RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-09.2013.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON PERNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

IEDA MARIA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TATIANE PERNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA DESPACHO Processo: 

8010010-09.2013.8.11.0105. REQUERENTE: TATIANE PERNES DO 

NASCIMENTO, EDERSON PERNES DO NASCIMENTO REQUERIDO: OI S.A 

Vistos etc. INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que entenderem 

de direito no prazo de (30) trinta dias. No silêncio, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 14 

de agosto de 2018. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-24.2013.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

SONIA SIMOES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - CELSP 

(REQUERIDO)

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDSON PERNES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA MARIA ACASSIO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA DESPACHO Processo: 

8010009-24.2013.8.11.0105. REQUERENTE: SONIA SIMOES DE LIMA 

REQUERIDO: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - 

CELSP, UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA Vistos etc. 

INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que entenderem de direito no 

prazo de (30) trinta dias. No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE. 

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 14 de agosto de 

2018. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz 

Substituto

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83001 Nr: 2916-91.2018.811.0099

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL PIONEIRO, ROSALINA MARIA PIERI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, considerando a ausência de interesse processual do impetrante.Sem 

custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII, da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante o Enunciado 105 da Súmula do STJ e Enunciado 512 da Súmula 

do STF.IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIACertificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Publicar. Intimar. 

Cumpr i r . In t imar .Cumpr i r .Serve  cóp ia  do  presente  como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 05 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72171 Nr: 209-87.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINHO CROZETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, EXTINGUINDO-SE PARCIALMENTE O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 354, p. 

único, 355, I e II, 356 e 487, I, todos do CPC, isso para:1.DECLARAR 

rescindido o contrato firmado entre as partes (Contrato de Alienação 

Fiduciária, devidamente registrado no 1° Serviço Notarial e Registral de 

Títulos e Documentos de Cotriguaçu/MT, sob n° 1170, visando à 

participação no grupo consorcial nº. 050021, cota 0295, para aquisição de 

bens móveis pelo sistema de autofinanciamento);2. CONSOLIDAR, de 

forma definitiva, nas mãos da parte-autora, o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem Colhetora de Forragens Marca Casale, Modelo Área 

Total Crc Ap180, Ano Fab/Mod 2014/2014, Chassi 09292;3.TORNAR 

definitiva a apreensão ocorrida em sede de antecipação de tutela.VALE A 

PRESENTE como título hábil à transferência do certificado de propriedade 

perante o órgão competente.CONDENA-SE a parte-requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios parciais, arbitrados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do bem objeto dessa decisão.Quanto ao 

pagamento das despesas processuais (que incluem as custas - art. 84 do 

CPC), deixa-se para momento ulterior, já que o processo ainda segue em 

tramitação.Considerando a pluralidade dos bens objetos da presente 

busca e apreensão, o feito prosseguirá em relação aos bens não 

apreendidos, caso requerido pela parte-autora. (...) Cotriguaçu/MT, 05 de 

setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83180 Nr: 2995-70.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAEPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, devendo:1.INFORMAR se a parte-requerida reside em 

Cotriguaçu ou em Colniza;2.JUNTAR aos autos a interpelação válida da 

parte-requerida;3.Após, conclusos.Frisa-se a necessidade de atentar-se 

ao disposto no artigo 321, p. único, do CPC.Intimar. Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 05 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60405 Nr: 143-83.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON TEIXEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:MT 10298

 Vistos...

Tendo em vista a desistência da oitiva da testemunha, deve-se ouvir a 

Defesa sobre o ponto.

Antes disso, porém, deve-se buscar o endereço da vítima (INFOJUD e 

BACENJUD).

 Por isso, MANTER o processo em gabinete. Após, será intimada a Defesa 

para se manifestar sobre a oitiva da testemunha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27871 Nr: 814-19.2006.811.0099

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANI TEREZINHA FAUST DORIGON, 

BOAVENTURA FAUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Nos termos da legislação e provimento 56/2007, impulsiono este autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que no prazo de 10(dez) 

dias, requeira o que entender de direito nos termos do art. 485, §1º, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66161 Nr: 760-38.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para a se manifestar 

sobre o Laudo, bem com para, havendo assistente técnico, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, §1º, do CPC), além de ESPECIFICAR 

PROVAS, bem como se deseja audiência de instrução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73388 Nr: 1003-11.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUES FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Lemos Gil - OAB:

 Tendo em vista a Certidão de Ref. 96, apontando que a testemunha Paulo 

se mudou, descabe falar na necessidade de intimá-lo.

Em pesquisa via INFOJUD, encontrou-se endereço indicado em Colniza:

CPF: 064.767.111-56

Nome Completo: PAULO FRANCISCO DOS SANTOS DINIZ

Nome da Mãe: ANDREIA DOS SANTOS DINIZ

Data de Nascimento: 02/10/1991

Título de Eleitor: 0033352071805

Endereço: JOAO DE BARRO 25 GARCA

CEP: 78335-000

Municipio: COLNIZA

UF: MT

Por isso, EXPEDIR PRECATÓRIA para Colniza, visando à oitiva da 

testemunha.

No mais, mantém-se a audiência já designada para o dia 25/10, às 

15h30min, pois será feito o interrogatório do réu (o qual comparecerá 

independentemente de intimação, conforme consta da ata de audiência).

Voltando as Precatórias cumpridas, isso após o interrogatório, vistas às 

partes para alegações finais. Indicando-se o não-encontro da testemunha, 

ao Ministério Público para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76961 Nr: 3507-87.2017.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDS, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, COM ANÁLISE 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERIDA as 

gratuidades “da justiça”, embora compitam às partes o pagamento das 

custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DISPOSIÇÕES 

FINAISNomeada como Defensora, fixam-se como honorários advocatícios 

à advogada ANDRÉA CRISTINA GOMES DE JESUS (OAB/MT n° 21.383), o 

valor de 02 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB – item 16.1, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).No 

mais, à SECRETARIA para:1.Transitada em Julgado, se nada for requerido, 

o que deverá ser certificado, EXPEDIR Ofício ao Cartório de Registro Civil 

de Aripuanã/MT para que proceda à devida averbação na certidão de 

casamento, termo 279, fl. 279 e vo, do Livro B-04 (encaminhar a referida 

certidão juntamente com o ofício – fl. 12);2.INTIMAR as 

partes;3.CIENTIFICAR o Ministério Público. Publicar.Intimar.Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 27 de julho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68629 Nr: 619-82.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORA LUGO DE EGGERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de TEODORA LUGO DE 

EGGERT, [...] Tópico síntese do julgadoà a) nome do segurado: TEODORA 

LUGO DE EGGERT; b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; 

c) renda mensal atual: 01 salário mínimo; d) data de início do benefício – 

DIB: 31/03/2016 (data do requerimento administrativo); e) renda mensal 

inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: benefício 

a ser ativado pela antecipação de tutela; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 dias.Cotriguaçu/MT, 05 de setembro 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34197 Nr: 616-40.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO ROBERTO DA SILVA - Vulgo "Japão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CÉLIO ROBERTO DA SILVA - VULGO 

"JAPÃO", Cpf: 02168436185, Rg: 1.752.603-5, Filiação: Pedro Vitalino da 

Silva e Maria Aparecida da Silva, data de nascimento: 16/08/1988, 

brasileiro(a), natural de Juína-MT, solteiro(a), auxiliar de produção. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi decunciado nos termos do art. 306 da Lei 

9.503/97.

Despacho: Vistos...Bacenjud feito, mas sem êxito.Frustrada a citação 

pessoal, passa-se à fase da citação por edital. Apenas para explicitar e 

resolver questão processual, qual seja, o local de publicação do edital, 

entende-se que a afixação de edital no “átrio do fórum” e “publicação na 

imprensa escrita, onde houver” (art. 365, p. único, do CPP) não garante a 

devida publicidade ao ato. Assim, além de afixação no “átrio”, também se 

dará a publicação via DJe.Por isso, à SECRETARIA para:1.CITAR, por 

Edital, o acusado para apresentar resposta à acusação, pelo prazo de 

quinze dias (art. 361 do CPP), observando-se o art. 365 do CPP, 

indicando-se expressamente, nos termos do artigo 396-A do CPP, a 

possibilidade de alegar tudo o que interesse à sua defesa, bem como 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas; OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no 

DJe.2.Após decorrido o prazo, conclusos para análise (art. 366 do CPP), 

já tendo se manifestado o Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 06 de setembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61085 Nr: 818-46.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA RONDONORTE LTDA, EXPEDITO 

MARTINS, GABRIEL SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO BERNARDINO 

RACHADEL - OAB:15781

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EXPEDITO MARTINS, Cpf: 49831100972, 

Rg: 1.466.660, Filiação: Ernestino Gregório Martins e Terezinha Maria 

Martins, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

de Mato Grosso em desfavor de EXPEDITO MARTINS, GABRIEL SOUZA 

MARTINES e MADEIREIRA RONDONORTE LTDA., imputando a eles a 

prática de conduta tipificada como infração penal pelo art. 54, §2º, V, da 

Lei 9605/98. Narrou-se na inicial que os acusados pessoas físicas, no 

bojo da administração da acusada pessoa jurídica, “praticaram atividade 

potencialmente poluidora, queimando resíduos de serraria a céu aberto, 

em desacordo com as normas legais pertinentes”

Despacho: Vistos...Denúncia já recebida, deve-se seguir com a citação do 

acusadoGABRIEL e a realização de audiência para oferecimento de 

suspensão condicional do processo. Quanto ao acusado EXPEDITO, após 

BACENJUD, deve-se citá-lo por Edital.Por isso, à SECRETARIA 

para:1.EXPEDIR Precatória para a comarca de Santo Amaro da 

Imperatriz/SC, isso para:a.INTIMAR o acusado GABRIEL para comparecer 

à audiência (a ser designada e realizada no Deprecado) para 

oferecimento de suspensão condicional do processo;b.NO MESMO ATO, 

CITAR o acusado, pessoalmente, nos termos do art. 396 do CPP, podendo 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, iniciando-se o 

prazo a partir do primeiro dia útil após a data indicada para a aceitação da 

proposta de suspensão condicional do processo, caso não seja aceita ou, 

intimado, não compareça;c.Na citação, deverá o réu ser indagado se tem 

condições de constituir advogado nos autos ou se pretende a nomeação 

de advogado dativo, sendo advertido de que, não apresentada a resposta 

no prazo legal, será nomeado defensor para apresentá-lad.Após 

audiência, caso aceite, deve ser devolvida a Precatória para homologação 

e posterior solicitação de fiscalização do cumprimento, se for o caso. 

2.NÃO SENDO ENCONTRADO no endereço, com a devolução da Carta, 

CITAR por Edital para apresentar resposta à acusação, pelo prazo de 

quinze dias (art. 361 do CPP), observando-se o art. 365 do CPP, 

indicando-se expressamente, nos termos do artigo 396-A do CPP, a 

possibilidade de alegar tudo o que interesse à sua defesa, bem como 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas; OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no 

DJe.3.Quanto ao acusado EXPEDITO, proceder à CITAÇÃO por 

EDITAL;4.DECORRIDO O PRAZO do Edital: a.Sem resposta: conclusos 

para suspensão do processo (art. 366 do CPP), pois o Ministério Público já 

falou;b.Com resposta: conclusos. Cumpra-se, servindo a presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 06 de setembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32603 Nr: 733-65.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA RICHTER LTDA ME, ARTEMIO RICHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILVIO PISETTA, SUELI TEREZINHA PISETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10875, JOAO LUIZ SPOLADOR - OAB:5.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Noa termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que recolha 

as custas para distribuição da Carta Precatória no Juízo deprecado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35401 Nr: 254-04.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBRDA, NMDJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA RODRIGUES DE 

AGUIAR, Cpf: 03352638101, Rg: 2.478.485-05, Filiação: Antônio Eurique 

de Aguiar e Neide Maria de Jesus Rodrigues, data de nascimento: 

01/11/1999, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, menor. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o adolescente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularize a sua representação processual, sob pena de extinção do feito. 

Deverá informar se possui condições de contratar advogado, se 

necessita da constituição de um defensor dativo para a defesa de seus 

direitos;

Despacho/Decisão: Vistos...Inicialmente, concorda-se com a “questão de 

ordem” suscitada pelo Ministério Público (fls. 47/48), devendo o valor ser 

recalculado. Verifica-se que o então menor atingiu a maioridade civil.Desta 
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forma, considerando a maioridade civil atingida, necessária a 

regularização da representação processual para continuidade do feito.Por 

isso, à SECRETARIA para:1.Ao Ministério Público para se manifestar sobre 

a maioridade;2.Caso o MP não mais permaneça na representação do então 

adolescente, INTIMAR pessoalmente o adolescente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, regularize a sua representação processual, sob pena de 

extinção do feito. DEVE o Senhor Oficial de Justiça, quando do 

cumprimento do ato, indagar se possui condições de contratar advogado, 

se necessita da constituição de um defensor dativo para a defesa de 

seus direitos;3.Havendo diligência positiva:a.Informando que não possui 

condições de contratar advogado, desde já, PROCEDER à nomeação de 

defensor dativo (a partir da lista constante da Secretaria, obedecendo, 

como sempre, à alternância);i.Juntada petição pelo Defensor, à Contadoria 

para atualização do cálculo (CONFORME ITEM “b” de fl. 47v). Após, 

conclusos; ii.Decorrido o prazo sem aceite da nomeação ou em caso de 

não aceite, PROCEDER à nova nomeação.b.Informando que possui ou que 

constituirá advogado, aguardar o decurso de prazo concedido no item “2”. 

Havendo petição no sentido de dar andamento ao processo, à Contadoria 

para atualização do cálculo (CONFORME ITEM “b” de fl. 47v). Após, 

conclusos. Não havendo, conclusos para prolação de sentença de 

extinção.4.Havendo diligência negativa:a.Apresentados outros endereços, 

desde já SE DETERMINA a intimação pessoal nos endereços indicados, 

deferindo-se, se necessário, a expedição de Carta Precatória. A intimação 

deverá ocorrer nos moldes do item “2” e seguintes;b.Não sendo informado 

ou desconhecido o atual endereço, desde já PROCEDER à intimação por 

via editalícia e, decorrido o prazo, conclusos, seja para apreciação de 

petição ou prolação de sentença de extinção.5.Após, conclusos. 

I n t i m a r . C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 06 de setembro de 2018

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65238 Nr: 277-08.2015.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Cia. de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L G POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E SEVIÇOS 

LTDA. - ME, R.K. ALMEIDA LINO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALOMA CRISTIANE DE 

OLIVEIRA - OAB:126700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo contraditório, tendo em vista a alegação fundada em documentos:

1.INTIMAR a Exequente para manifestação. PRAZO: 15 dias.

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67748 Nr: 112-24.2016.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes. Por 

consequência, JULGA-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.Honorários não devidos. 

Custas e despesas remanescentes pela requerida. Por isso, à 

SECRETARIA:i.Como ainda não houve confirmação do pagamento, deve a 

requerente informar (o silêncio importa em concordância). Por isso, 

INTIMAR a requerente para informar sobre o pagamento (prazo de 10 

dias). Nada falando ou nada requerendo, ARQUIVAR.Publicar. 

Intimar.Cotriguaçu/MT, 06 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81281 Nr: 1968-52.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES ORBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defere-se o pleito da parte-requerente.

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 05/11/2018, às 13h40min.

À SECRETARIA:

1.PROCEDER à citação da requerida via AR, nos moldes da decisão 

anterior, devendo ser INTIMADA para comparecer à audiência designada.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40467 Nr: 198-93.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Guimarães Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE VIANA 

- OAB:17947/B

 Em síntese, designada data para audiência admonitória foram 

estabelecidas as condições para cumprimento da pena do recuperando, 

saindo o próprio ciente de tais condições a serem cumpridas (ref. 46).3. 

Com efeito, sobreveio aos autos que o recuperando deu início a prestação 

de serviço à comunidade, e, adiante foi certificado nos autos que o 

recuperando não estaria cumprindo de forma correta a sua prestação de 

serviço à comunidade (ref. 79).4. O recuperando peticionou nos autos um 

pedido de autorização judicial para viagem ao exterior, no período 

correspondente à 10.10.2018 à 20.10.2018 - 10 (dez) dias (Ref. 78).4. 

Com vistas dos autos, o Ministério Público pugnou que fosse certificado se 

o recuperando pagou a prestação pecuniária, efetuação do cálculo de 

pena e requereu designação de audiência de justificação em cumprimento 

ao art. 118, §2º da LEP, uma vez que o recuperando vem frustrando os 

fins da execução penal (ref. 83). 5. Analisando os autos, verifico que o 

recuperando não vem cumprindo corretamente com as prestações 

pecuniárias, eis que, em uma análise superficial no presente executivo 

verifico que há juntado apenas um comprovante de pagamento das 

prestações pecuniárias (ref. 59). Outrossim, fora certificado à ref. 79 que 

o recuperando não vem cumprindo de forma adequada a pena imposta. 6. 

Assim, entendo necessária a audiência de justificação prévia.7. Posto isto, 

DESIGNO audiência de justificação para o dia 20 de setembro de 2018 às 

15h (MT).8. INTIME-SE o recuperando para que compareça a audiência, 

devendo ser advertido de que o não comparecimento poderá ensejar 

regressão para o regime mais gravoso.9. Deixo para analisar o pedido de 

ref. 78 na solenidade.Ciência ao Ministério Público.Intime-se o recuperando 

e o Advogado de Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

devidas cautelas.Às providências.Dom Aquino – MT, 06 de setembro de 

2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39308 Nr: 1232-40.2015.811.0034

 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: FLORES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Banco do 

Brasil S.A, Geovânio Sassagima, Cooperativa de Credito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Ivo Sérgio Ferreira Mendes - OAB:8909/MT, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, Juliana Zafino Isidoro 

Ferreira Mendes - OAB:12794-B, Karlos Lock - OAB:16828/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Os autos vieram conclusos noticiando a interposição de Agravo de 

Instrumento pela União (ref. 221).

Desta forma, tendo em vista o que dispõe o artigo 1.018, §1º, do CPC “se o 

juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará 

prejudicado o agravo de instrumento”, insta consignar que mantenho a 

decisão agravada em seus exatos termos, pelas razões fáticas e jurídicas 

que a embasam.

Assim, aguardem-se os autos em secretaria, considerando que os efeitos 

da decisão que homologou o plano de recuperação judicial continuam 

suspensos por força do Agravo de Instrumento n º 

1010623-36.2017.8.11.0000.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 06 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 49805 Nr: 2066-72.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurany Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 Visto,

Considerando a manifestação do Parquet à ref. 73, denotei que há um 

defeito na gravação do interrogatório do réu, de maneira que necessária a 

designação de nova audiência para refazimento do ato.

Portanto, DESIGNO audiência para o dia 04 de outubro de 2018, às 16h45, 

para interrogatório do réu.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 30 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-22.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRE MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Autos nº: 8010077-22.2015.8.11.0034 

VISTOS ETC. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança 

promovida por ALEX SANDRE MOREIRA DOS SANTOS em face de 

MARCIO JOSÉ GONÇALVES ambos já qualificados nos autos em epígrafe. 

A parte exequente informou que o executado efetuou o pagamento do 

valor correspondente à condenação, requerendo seu levantamento e 

consequentemente a extinção do feito (Id.: 14083517). É o relatório. 

Decido. Tendo em vista que a obrigação foi satisfeita, o presente 

cumprimento de sentença deve ser extinto. Assim, julgo extinto o presente 

cumprimento de sentença, com resolução de mérito, em face do 

pagamento integral do débito, com fundamento no art. 924, inciso II, do 

CPC. Determino a expedição do competente alvará de liberação e 

levantamento em favor da promovente, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 16/2011-CGJ. Determino, ainda, seja oficiado ao 

DETRAN/MT, para que, efetue a baixa da penhora do veículo descrito 

nestes autos (Id.: 5820405) devendo constar toda descrição do veículo, 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa, 

como também de incorrer nas penas previstas no artigo 330 do Código 

Penal Brasileiro. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. P. R. I. Após, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84357 Nr: 1347-73.2018.811.0093

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 Processo nº: 1347-73.2018.811.0093

Código: 84357

Vistos, etc.

Nos termos do art. 145, §1º do Código de Processo Civil, por motivos de 

foro íntimo, declaro-me suspeito para decidir o feito.

Determino, via de consequência, a identificação da suspeição na capa dos 

autos, nos termos do art. 347, inciso IX da CNGC/MT, com seu posterior 

encaminhamento ao meu substituto legal.

Intimem-se.

Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 05 de Julho de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70339 Nr: 574-38.2012.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDA INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA ME, Mirian Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Lider Mecânica Indl. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84940 Nr: 1768-63.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:PR/8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 636 de 779



 Cod. Proc.: 84607 Nr: 1534-81.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMPA MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WUTZKE, Siguardo Wutzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84421 Nr: 1398-84.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA CAS, ELIZANGELA BIAVA DA 

CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISSY LEAO GIACOMETTI - 

OAB:15596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74124 Nr: 520-67.2015.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA MECÂNICA RIO URUGUAI LTDA 

-ME

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT/17980/A

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

Intimação da Parte Autora

JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

Cod. Proc.: 82350 Nr: 2666-13.2017.811.0093

AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DOS SANTOS CORREIA

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

Intimação da Parte Autora

JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

Cod. Proc.: 72102 Nr: 297-51.2014.811.0093

A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CARNEIRO ARAUJO - 

OAB:14564/O, THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA - OAB:MT/16.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 Certifico que nesta data efetuei o cadastro da Advogada Eliane Carneiro 

Araujo no sistema, motivo porque impulsiono os autos acerca da decisão 

de fls 70..."Vistos em Correição. Defiro o pedido de petição de fls. 66. 

Intime-se.

Após, retornem-se os autos ao Arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 011/2018/DF - O Excelentíssimo Doutor DIEGO HARTMANN – 

MM Juiz de Direito e Diretor Foro da Comarca de Guarantã do Norte, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 

6/2014/CM, de 07.3.2014, torna público, para ciência dos interessados, a 

abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas 

Físicas, para o preenchimento de vaga de Assistente Social na Comarca 

de Guarantã do Norte -MT, cujo procedimento obedecerá às regras 

estabelecidas neste edital.

* O Edital n° 011/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34669 Nr: 799-81.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

PARTE AUTORA: Ciro de Souza

PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Intimação da parte autora , através de seu procurador para trazer aos 

autos CPF válido da parte autora, para expedição de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117176 Nr: 3641-19.2018.811.0087

AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1° Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT., Agroapoio 

Comercio de Insumos Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Douglas Munin Zimmermann, Giovani Munin Zimmermann

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis Stein Fortes - 

OAB:MT/16.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Andre 

Luis Stein Fortes, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da 

(s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111072 Nr: 3488-20.2017.811.0087

A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18.239, GUILHERME ANIBSL MONTENARI - OAB:17.165, 

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORRÊA DO ESPÍRITO SANTO - 

OAB:14.133, LUCAS OSVIANI - OAB:13.920, MARIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:, MÁRIO MÁRCIO DE LARA SOBRIANO - OAB:3.946, 

ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18.305

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41541 Nr: 921-26.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO ARY BALLERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, através de seu procurador para providenciar a 

regularização do CPF da parte autora, a fim de expedir o RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97818 Nr: 154-12.2016.811.0087

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Queiliane Vieira Mendes Vaz - 

OAB:MT/20.117/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115245 Nr: 2252-96.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA 

SANTOS, JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allyson Araujo Menezes - 

OAB:24511/OAB-MT, Lucia de Souza - OAB:20.024/OAB-MT, 

Valdemir José dos Santos - OAB:17.597/OAB-MT

 Considerando a visita da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro - 

Corregedora-Geral da Justiça agendada para a data de 03.09.2018, 

redesigno a audiência para a data de 13 de setembro de 2018, às 

15h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 8803 Nr: 6-31.1998.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Otomar da Silva Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otomar da Silva Torres - 

OAB:MT 3.337-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da improcedência dos embargos à execução em apenso, intime-se 

o exequente para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41186 Nr: 565-31.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalia Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) reconhecer como 

exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) determinar ao INSS que CONCEDA 

aposentadoria rural por idade (NB 1648070792) à IDALIA ALVES DA 

SILVA (CPF 701.092.031-19), nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, 

c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB - 

em 01/06/2011 com RMI e RMA a serem calculados pela Autarquia 

Previdenciária, deduzidos os valores efetivamente percebidos pela Parte 

Autora a título de aposentadoria rural por idade, concedidos em virtude da 

antecipação da tutela judicial.c) condenar o INSS a pagar à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação). Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a 

inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009, os juros moratórios devem ser equivalentes aos 

índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança (STJ, REsp 

1.270.439/PR, 1ª Seção, Relator Ministro Castro Meira, 26/06/2013). No 

que tange à correção monetária, permanece a aplicação da TR, como 

estabelecido naquela lei, e demais índices oficiais consagrados pela 

jurisprudência.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.Apresentado recurso, intime-se a parte contrária 

para apresentar resposta no prazo legal.Requisite a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82375 Nr: 1709-06.2012.811.0087

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otomar da Silva Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Johnny de Souza Noleto - 

OAB:19.170/OAB-MT

 Do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução quanto à 

alegação de prescrição, e rejeito-os liminarmente quanto ao alegado 

excesso de execução.Condeno o embargante ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem condenação em custas, na forma o artigo 3º, inciso I, 

da Lei Estadual nº 7.603/2001.P.R.I.C.Com o trânsito em julgado, extraia-se 

cópia da sentença aos autos principais e arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116776 Nr: 3367-55.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Itauba-MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Tiago Firmino Barbosa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo audiência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 638 de 779



para a data de 06 de setembro de 2018, às 13h50min.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85812 Nr: 1762-50.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da requerente, para 

manifestação em relação a certidão de decurso de prazo requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20470 Nr: 1179-80.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Rossetto, Neilo José de Camargo, Marli 

de Fátima Senn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Intimação da parte autora para retirar a certidão requerida e dar 

andamento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111999 Nr: 4030-38.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INI MALOSSI GRANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111994 Nr: 4028-68.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111990 Nr: 4026-98.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA EVARISTO DA SILVA DE MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111517 Nr: 3761-96.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BRANDALISE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88732 Nr: 1752-69.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Domingos Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:OAB/MT 6908-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o indiciado, na pessoa 

de seu advogado, Dr.(ª) Alcides Ferreira da Rocha Junior OAB/MT 

6908-A, para que apresente os memoriais finais, no prazo de 5 (cinco) 

dias, conforme despacho/decisão de fls. 107v°.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117936 Nr: 4112-35.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES TANABI LTDA, Edson Marcondes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe de Fiscalização da Unidade Fazendaria 

Posto Fiscal Cachimbo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - 

OAB:24352/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Logo, deverá a impetrante providenciar os documentos que habilitem o 

transporte das mercadorias, consistentes em notas fiscais que 

correspondam à quantidade e especificação da mercadoria apreendida, 

além de outros documentos necessários.Isto posto, observada a lavratura 

do TAD (Termo de Apreensão e Depósito), DEFIRO EM TERMOS a medida 

liminar, determinando que, após a impetrante providenciar os documentos 

necessários ao transporte das mercadorias, proceda a autoridade coatora 

com a restituição dos bens apreendidos no TAD nº 1136650-8, 

especificamente, 01 (um) caminhão e 540 (quinhentos e quarenta) sacos 

de diversas espécies de capim, independentemente do pagamento de 

impostos. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 

12.016/2009, art. 7º, I).Se as informações vierem acompanhadas de 

documentos, diga o impetrante em 05 (cinco) dias.Cientifique-se o 

ESTADO DE MATO GROSSO, enviando-lhe cópia da inicial para que, 

querendo, ingresse no feito.Em seguida, vista ao Ministério Público para 

parecer.Após, conclusos para sentença.Cumpra-se servindo a presente 

como mandado.

Comarca de Guiratinga

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52045 Nr: 2868-64.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Cunha Filho, Idse Ataides Passos 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT

 Considerando a manifestação do autor na ref. 74, a qual indica 

testemunhas a serem ouvidas em audiência, sem manifestar acerca das 

testemunhas anteriormente arroladas, sem contudo comprovar nos autos 

o recolhimento do preparo afim de que seja expedido Carta Precatória com 

finalidade de intimar uma das testemunhas. Intimar a parte autora através 

de seu advogado, para que no prazo de cinco (05) dias, promova nos 

autos o preparo/distribuição e condução para expedição da Carta 

Precatória com finalidade de inquerir a testemunha LENADRO BORGES 

CABRAL, sob pena de prejuizo na realização do ato, considerando a 

proximidade da audiência designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44893 Nr: 2110-22.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 92.

Guiratinga - MT, 5 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44899 Nr: 2115-44.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da Certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 91.

Guiratinga - MT, 5 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44905 Nr: 2119-81.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Abertura de Volume

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifeste 

acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 74.

Guiratinga - MT, 5 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13633 Nr: 1076-90.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nara Rubia Souza de Oliveira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes acerca da expedição do alvará eletrônico nº 

431967-2/2018, na importância de R$= 615,71 (Seiscentos e quinze reais 

e setenta e um centavos)em favor de NARA NUBIA SOUZA DE OLIVEIRA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37122 Nr: 675-47.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Moraes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo o defensor do réu acerca da intenção do 

acusado de recorrer da sentença de pronúncia, conforme certidão de Ref. 

132.

Guiratinga - MT, 5 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35897 Nr: 204-31.2015.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Almeida Nunes, Udelcy Francisco 

de Souza, Maria Madalena de Oliveira Silva, Aurea Neves de Souza, 

Ezenaide Moreira de Oliveira, José Carlos dos Santos, Marilene Rosa 

Oliveira, José Itamar de Melo, Sebastião Otacílio Gomes, Valderson 

Macedo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 Autos n° 204-31.2015.811.0036 (35897)

Embargos à Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro da parte exequente, visto que conforme as suas 

próprias declarações a petição de cumprimento de sentença foi 

protocolada de forma equivocada.

Dessa forma, DESCONSIDERO a petição de cumprimento de sentença 

protocolada pela parte exequente e DETERMINO o seu 

DESENTRANHAMENTO dos autos, pra evitar qualquer tumulto processual.

Assim, considerando que nada mais foi requerido e que houve o trânsito 

em julgado do presente feito, ARQUIVE-SE este processo, com as baixas 

e anotações de praxe, conforme já determinado na sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10682 Nr: 1201-29.2006.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Siurim Gomes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Velloso Cruz - 

OAB:

 Intimar as parte acerca da expedição dos alvarás nº 432874-4/2018 e 

Alvará nº 432875-2/2018, cuja cópia anexo nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58952 Nr: 1906-07.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Gambini, Ana Aires de Melo Gambini, 

José Fernandes Gambini, Sérgio Gambini, Luciana Moda Gambini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 08.

Guiratinga - MT, 5 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14309 Nr: 385-42.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edylce Nunes Moreno-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 385-42.2009.811.0036

 Código: 14309

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal, promovida pela FAZENDA NACIONAL em 

face de EDYLCE NUNES MORENO-ME, todos qualificados.

Durante o trâmite processual, em obediência ao §1º do art. 485, III do CPC, 

por determinação foi realizado a intimação pessoal do exequente, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias desse o devido andamento nos autos, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, porém 

decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Diante de tais considerações, torna-se impossível a continuidade do 

presente feito, visto que a parte exequente manteve-se inerte quanto ao 

cumprimento do ato e diligências determinadas por este Juízo, deixando a 

causa abandonada por mais de 30 (trinta) dias, conforme estabelece art. 

485, III e §1º do Novo CPC.

 Dessa forma, uma vez que a parte autora foi devidamente intimada e 

manteve-se inerte para o cumprimento dos atos processuais, a extinção 

do feito, sem resolução do mérito, ex officio, é medida que se impõe.

Decido.

Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

desbloqueios de contas bancárias, tendo em vista a extinção do presente 

feito.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 20 de Agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16242 Nr: 983-59.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeson Bento de Lima, Nilva Martins Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 983-59.2010.811.0036

 Código: 16242

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fl. 208 da parte exequente.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito até o dia 

27/12/2018, o qual deverá ser arquivado provisoriamente, sem baixa na 

distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24 de Agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32888 Nr: 39-18.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 Autos n° 39-18.2014.811.0036 (32888)

Execução da Pena

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública de retirada da tornozeleira 

eletrônica que o reeducando faz uso, apresentado às fl. 221/222.

Pois existe a necessidade de monitoração eletrônica do reeducando em 

regime semiaberto, que cumpre pena na modalidade de prisão domiciliar, 

conforme ficou determinado na decisão de progressão de regime de fls. 

216/218 vº.

Importante ressaltar também que as circunstâncias, excepcionalmente, 

recomendam que a prisão do reeducando em regime semiaberto seja 

cumprida em domicílio, devido à ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou 

similar.

Dessa forma, é notória a dificuldade em se fiscalizar a execução da 

sanção e o cumprimento das obrigações às quais estão condicionadas ao 

benefício da prisão domiciliar, sem que submetido o condenado a qualquer 

tipo de controle, o que por si só, já demonstra o quão conveniente a 

monitoração eletrônica, sendo esta medida que otimiza a persecutio 

criminis por parte do Estado e garante a efetividade da lei penal.

 Além disso, não se pode olvidar que a monitoração eletrônica coaduna 

com a finalidade da pena, qual seja, a de ressocialização do preso e 

introjeção das normas legais e sociais, incutindo no reeducando o senso 

de dever e disciplina.

 Por fim, ENCAMINHEM-SE os presentes autos ao arquivo provisório, 
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aguardando o cumprimento da pena.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/08/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53188 Nr: 3278-25.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilso Alves da Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 3278-25.2017.811.0036 - 53188

ESPÉCIE: Execução da Pena-PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado do Paraná

RÉU(S): Nilso Alves da Maia

INTIMANDO: Executados(as): Nilso Alves da Maia, Cpf: 28886603851, Rg: 

828906 SSP PR Filiação: Brasilio Alves da Maia e Veronica Souza da Maia, 

data de nascimento: 07/01/1976, brasileiro(a), natural de Palmital-PR, 

solteiro(a), Endereço: Fazenda Chapadão, Cidade: Tesouro-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO NILSO ALVES DA MAIA, 

acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 

COMPAREÇA a audiência ADMONITÓRIA, designada para o dia 23/10/2018 

às 17h15Min (MT), sito à Av. Rotary Internacional, nº 1525, Bairro Santa 

Maria Bertila, Guiratinga-MT. DECISÃO/DESPACHO: Autos n° 

3278-25.2017.811.0036 (53188) Criminal Despacho. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido das partes.1)Desta forma, Designo a audiência admonitória para o 

dia 23/10/2018 às 17h15 min (MT).2) Intime-se por EDITAL, o recuperando 

Nilso Alves da Maia, para comparecer à audiência ora designada. 3) 

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Às providências 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 03/09/2018. AROLDO 

JOSE ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - 

MT, 4 de setembro de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4423 Nr: 315-69.2002.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Pereira da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:10.691-E/MT, Tatiane Pereira Barros Perrot - OAB:10757

 Autos n.°: 315-69.2002.811.0036

Código n.º: 4423

Reeducando: VICENTE PEREIRA DA GUIA

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena em face de VICENTE PEREIRA DA GUIA, 

condenado a pena de 06 (seis) anos e 03 (meses) de reclusão, pela 

prática do delito tipificado nos artigos 213 c/c art. 224, “a” e 226, II, todos 

do Código Penal.

No decorrer da audiência admonitória, definiu-se a condição a ser 

satisfeita, bem com houve o devido esclarecimento ao reeducando (fls. 

157/158).

Compulsando o processo, verifica-se o cumprimento da pena imposta, 

conforme cálculo da pena acostado às fl. 189, bem como o controle de 

comparecimento às fls. 187/188.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da pena.

 Vieram conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Fácil observar que o Reeducando, cumpriu integralmente a pena imposta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pena de VICENTE PEREIRA DA GUIA, já 

qualificado nos autos, DECLARANDO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, nos 

termos do artigo 66, inciso II, da Lei nº 7.210/84.

Transitada em julgado a presente sentença e feitas às anotações de 

praxe, ARQUIVE-SE.

P.R.I.C.

Guiratinga/MT, 20 de Agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14873 Nr: 939-74.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcantilado Agroindustrial Ltda., Vitor Carlos de 

Souza Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 939-74.2009.811.0036

 Código: 14873

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fl. 236 da parte exequente.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, o qual deverá ser arquivado provisoriamente, sem 

baixa na distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se quanto ao pagamento da dívida parcelada, sob pena de 

preclusão do direito

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24 de Agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15272 Nr: 14-44.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso - 

COREN-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iris Borges Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Romko - OAB:9.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 15272

Sentença

Vistos, etc.

Considerando o cancelamento do débito exigido à fl. 53, com supedâneo 

no art. 26, da Lei 6830/1980, extingo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 20 de Agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37178 Nr: 691-98.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Edivar Alexandrino Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar as partes acerca do alvara nº 432286-P/2018, na importância de 

R$= 1.800,06 (Hum mil e oitocentos reais e seis centavos)em favor de Dr. 

EBER AMANCIO DE BARROS correspondente aos honorários 

sucubênciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59440 Nr: 2106-14.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Avelino Freitas Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Kiszewski Melo, Luciano Polimeno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2106-14.2018.811.0036 (59440)

Ação de Reintegração de Posse

Decisão.

Vistos, etc.

Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita conforme pretende o 

autor é necessária a juntada da declaração de pobreza e a EFETIVA 

COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, conforme estabelece o 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

Contudo, compulsando o presente feito, não se verifica nos autos 

documentos suficientes para provar que o autor é pobre nos termos da 

Lei 1060/50.

Nesse sentido, resto convicto da necessidade de juntada de outros 

documentos, para que o autor possa demonstrar de forma inequívoca que, 

realmente, não possui qualquer condições de quitar com as custas e 

despesas processuais, uma vez que o próprio autor informou na petição 

inicial que adquiriu um imóvel rural significativo de 400 hectares por um 

contrato particular de compromisso de compra e venda junto ao Sr. 

Ormindo José Lopes.

Diante do exposto:

1) DETERMINO que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que INSTRUA o feito com cópia dos seguintes 

documentos:

A) Comprovante de rendimento ou as três últimas declarações de imposto 

de renda;

B) Comprovante de que está recebendo o Seguro Desemprego;

C) E, por fim, certidão emitida pelo DETRAN que aponte a existência ou 

inexistência de veículos em nome do autor.

2) OU, no mesmo prazo, RECOLHA as taxas e custas processuais 

pendentes, conforme valor atribuído à causa, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, consequentemente, EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57550 Nr: 1388-17.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiana Neta Campos Santos Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:15257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de antecipação de 

tutela aduzido pela autora na peça vestibular:1) Dando prosseguimento ao 

feito, CONCEDO o pedido de inversão do ônus da prova, com base no 

Código de Defesa do Consumidor o qual estabelece no seu art. 6º, VIII que 

o Juízo deve facilitar a defesa dos direitos do consumidor devido a sua 

hipossuficiência técnica, por consequência, DETERMINO que a parte 

requerida BANCO SANTANDER traga aos autos, junto a sua defesa, a 

documentação suficiente para comprovar se realmente existe ou não 

débito da parte autora junto a instituição financeira. Caso haja o referido 

débito, demonstre a sua origem e se houve a sua cobrança por meio do 

cadastramento do nome da autora nos bancos de dados de restrição ao 

crédito.2) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de 

acordo entre as partes no presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à 

Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação, após 

INTIME-SE a parte autora e CITE a parte requerida para comparecer no 

ato.3) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos 

conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO caso AS PARTES 

NÃO ENTREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, a partir da audiência de conciliação, apresente 

a contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial e, também, INTIME-SE a parte autora para que 

posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Ás 

providências.Guiratinga/MT, 05/09/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44883 Nr: 2101-60.2016.811.0036

 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, Maria Celia 

Souza Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, Município 

de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT, Procurador do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n° 2101-60.2016.811.0036 (44883)

Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE do BLOQUEIO ONLINE do valor equivalente a 02 (duas) caixas do 

medicamento OMNITROPE 26MG, na quantia de R$960,00 (novecentos e 

sessenta reais), na conta única do ESTADO DE MATO GROSSO.

Nesse sentido, considerando que o Estado do Mato Grosso, mesmo 

devidamente intimado, manteve-se inerte, CUMPRA-SE o que já foi 

determinado na sentença:

1) EXPEÇA-SE o competente alvará do levantamento do dinheiro com a 

transferência de praxe do respectivo valor penhorado para CONTA 

BANCÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT, para que o mencionado 

requerido adquira junto a empresa “VivaMed” (fl. 157) as caixas do 

medicamento em comento, em benefício da assistida ANNE SOUZA 

MACHADO, de modo que possa realizar o necessário tratamento de 

saúde.

2) Posteriormente, INTIME-SE PESSOALMENTE O MUNICÍPIO DE 

GUIRATINGA/MT para trazer aos autos a devida PRESTAÇÃO DE CONTAS 

em relação ao valor transferido, bem como em relação a compra e entrega 

do medicamento a paciente, sob pena dos agentes públicos municipais 

responsáveis pela distribuição de medicamentos responderem por 

improbidade administrativa e crime de desobediência.

3) Após, ABRA-SE vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

4) No final, após o cumprimento de todas essas diligências, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37110 Nr: 669-40.2015.811.0036
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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: Manoel Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar as partes acerca do alvará nº 432095-8/2018, na importância de 

R$= 39.197,73 (Trinta e nove mil e cento e noventa e sete reais e setenta 

e três centavos)em favor da advogado do autor Dr. LUZIA STELLA MUNIZ, 

a qual deverá prestar conta nos autos, na forma da decisão de ref. 120

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59318 Nr: 2057-70.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA - 

OAB:22452/O

 DecidoPor todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão 

preventiva, formulado por DEJAIR JOSE DE SOUZA devidamente 

qualificado nestes autos, devendo permanecer na modalidade de prisão 

em que se encontra.CADASTRE-SE o advogado constituído do réu no 

Sistema Apolo, para que tenha CIÊNCIA dos atos processuais.ABRA-SE 

vista dos autos ao Ministério Público para que possa tomar as medidas 

cabíveis quanto ao caso, oferecendo denúncia ou pugnando pelo 

arquivamento do presente caso.Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências.Guiratinga/MT, 04/09/2018Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58056 Nr: 1559-71.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SAO PEDRO - 

OAB:4664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 1559-71.2018.811.0036 (58056)

Ação Negatória de Paternidade c/c Exoneração de Alimentos

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos e Regulamentação de Visitas 

proposta por ADÃO DA COSTA SILVA em face de NÍCOLAS LIMA DA 

SILVA, representado por sua genitora ANA CAROLINA LIMA FERREIRA, 

todos bem qualificados nos autos.

 Acostado exame DNA as fls.18/21.

Designada audiência de conciliação, as partes litigantes lograram êxito em 

pactuar sobre a exoneração da pensão alimentícia e as retificações da 

certidão de nascimento do menor infante (fls. 47/49).

Constatou-se no exame de DNA não ser o infante, filho do requerente, 

motivo pelo qual, acordaram as partes pela exoneração da prestação 

alimentícia em relação ao menor.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, opinou pela homologação do 

acordo realizado (fls. 53/55).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO, por sentença, o acordo realizado 

entre as partes, para que produza os seus jurídicos efeitos, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC. Para isso:

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que as 

partes são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil para que proceda à retificação no 

registro de nascimento do menor NÍCOLAS LIMA DA SILVA.

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C

 Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Nádia Beatriz Farias da Silva

 Cod. Proc.: 13633 Nr: 1076-90.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nara Rubia Souza de Oliveira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05(cinco) dias, aponte 

o valor atualizado do débito com a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) estipulada no art. 475-J do CPC e honorários advocatícios, os quais 

foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de 

sentença (fl.51).

 Cumpra-se, após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54413 Nr: 97-79.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco de Rezende, Antonia Camargo de 

Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvanildo Alves Gonçalves, Clemilda 

Gonçalves da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel José Giraldes Portela - 

OAB:MT 10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Autos: 97-79.2018.811.0036 (54413)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

1) DOS PEDIDOS DA PARTE EXEQUENTE DE FLS. 77/78 e 82/86

DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos retros da parte exequente para que 

proceder, inicialmente, somente a penhora online (Bacenjud), em eventuais 

aplicações financeiras da parte executada, incluindo a empresa individual 

JUVANILDO ALVES GONÇALVES ME, descrita na Certidão Simplificada de 

fl. 79, no valor total dos cálculos apresentados, pois a parte executada foi 

devidamente citada, contudo manteve-se inerte quanto às ordens judiciais.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE A PARTE DEVEDORA 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos (Provimento nº 68/2018 do 

CNJ e art. 525 do NCPC).

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, conforme art. 

485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58878 Nr: 1865-40.2018.811.0036

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Francisca Pereira, José Barbosa Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE AQUINO DOS 

SANTOS - OAB:23911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1865-40.2018.811.0036 (58878)

Ação de Pedido de Alvará para a Venda de Quinhão

Despacho.

Vistos etc.

 CIENTE da manifestação do Ministério Público, o qual pugnou pela extinção 

deste processo diante da ocorrência de litispendência, tendo em vista que 

a situação fática da venda do quinhão, ora discutida neste feito, já se 

encontra sob tutela jurisdicional nos autos nº 134-24.2009.811.0036 

(14071).

 Dessa forma, por força do art. 10 do NCPC que apesenta uma nova 

compreensão do contraditório como direito de influência, importante intimar 

a parte autora para manifestar nos autos quanto aos argumentos 

preliminares apresentados pelo Parquet, para que a decisão judicial possa 

se apoiar em questões previamente debatidas pelas partes, de modo que 

seja cumprido o dever jurisdicional de colaboração e diálogo no processo.

Dessa forma, INTIME-SE a parte AUTORA, por meio de sua advogada 

constituída, para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE em 

relação ao parecer juntado pelo Ministério Público OU requeira a 

DESISTÊNCIA da discussão da autorização judicial de venda de quinhão 

hereditário nos autos de nº 134-24.2009.811.0036 (14071), para que não 

haja nenhuma possibilidade de extinção do presente feito sem resolução 

do mérito, caso este Juízo restar convicto da existência de litispendência.

Após o transcurso do prazo, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58268 Nr: 1652-34.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilene Pereira Moraes Vigolo, GUILHERME 

VIGOLO, Nelson José Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes De Souza - OAB:OAB/MT 14.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 27.

Guiratinga - MT, 6 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48219 Nr: 1197-06.2017.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martha Leyla Homem D'el Rey Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que tome 

conhecimento da certidão do Sr. Meirinho de ref. 55, manifestando no 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31953 Nr: 546-13.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Maria dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Autos n° 546-13.2013.811.0036

 Código: 31953

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fl. 104 da parte requerente.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito no prazo de 1 (um) 

ano, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, o qual deverá 

ser arquivado provisoriamente, sem baixa na distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24 de Agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17260 Nr: 688-85.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jasmira da Silva Oliveira, Espólio de Júlio da 

Silva Arara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 Autos n° 688-85.2011.811.0036

 Código: 17260

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 146/147 da parte exequente.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito até o dia 

27/12/2018, o qual deverá ser arquivado provisoriamente, sem baixa na 

distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 28 de Agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15097 Nr: 1159-72.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Maria dos Santos Rocha-ME, Creuza 

Maria dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana dos Santos Rocha 

Bordim - OAB:6.143-MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Autos n° 1159-72.2009.811.0036 (15097)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

 Em análise aos pedidos de fls. 163 e 171, bem como documento de fls. 

172/173, DEFIRO o pedido de desbloqueio pelo sistema RENAJUD dos 
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veículos de placa KAU-2250 e NPO-6375 de propriedade do executado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 04/09/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58227 Nr: 1623-81.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luís Renato Martins Cunha, Maria 

Emília Brito dos Santos Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir o 

mandado de citação expedido, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2720 Nr: 106-71.2000.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista dos Santos, Glaucia Maria de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Urias Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIA MARIA DE CARVALHO 

- OAB:3.733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 106-71.2000.811.0036

 Código: 2720

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 487/488 da parte exequente.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito no prazo de 90 

(noventa) dias, o qual deverá ser arquivado provisoriamente, sem baixa 

na distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24 de Agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30160 Nr: 4-29.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia C Martins -ME, Claudia Cristina Martins 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Natália Crozara Garcia - OAB:13.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 4-29.2012.811.0036 (30160)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

 Vistos, etc.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento 

acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal 

como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da 

Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para 

obtenção de informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

Posto isto, INDEFIRO o pedido do exequente de requisição de informações 

junto à Delegacia Receita Federal.

 Nesse sentido, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15130 Nr: 1190-92.2009.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldeci Pereira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 15130

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 29 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30438 Nr: 279-75.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joarez Bernardino da Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 30438

 Vistos etc.

Tendo em vista o depósito da quantia executada da sucumbência do 

advogado, determino a expedição deste alvará de levantamento eletrônico, 

na conta bancária do causídico fornecido aos autos.

 Cumpra-se.
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 Guiratinga/MT, 29 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9118 Nr: 407-08.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deonizio Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 9118

 Vistos etc.

Tendo em vista o depósito da quantia executada da sucumbência do 

advogado, determino a expedição apenas deste alvará de levantamento 

eletrônico, na conta bancária do causídico fornecido aos autos, 

aguardando-se o outro pagamento em arquivo provisório, excluindo-o do 

relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

 Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 29 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33704 Nr: 658-45.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 33704

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 29 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30242 Nr: 85-75.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ribeiro Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 30242

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 29 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9124 Nr: 386-32.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691-MT, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 9124

 Vistos etc.

Tendo em vista o depósito da quantia executada da sucumbência do 

advogado, determino a expedição apenas deste alvará de levantamento 

eletrônico, na conta bancária do causídico fornecido aos autos.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 29 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32901 Nr: 53-02.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalêncio Mesquita Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Autos n° 53-02.2014.811.0036 (32901)Execução de Título 

ExtrajudicialDecisão.Vistos etc.1) DO PETITÓRIO DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DE FLS. 202/202 vº.INDEFIRO o pedido da parte executada, visto 

que não há nos autos, nenhum documento que comprove a valorização do 

refiro imóvel por estar sendo construído um asfalto na região, uma vez 

que é notório que apenas um pequeno trecho da estrada de Guiratinga 

para Tesouro foi construída.2) DO PETITÓRIO DA PARTE EXEQUENTE DE 

FLS. 212/213.Conforme documento apresentado pelo Banco do Brasil, e 

considerando que a empresa ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS não trouxe em momento processual adequado o 

documento da cessão de crédito, INDEFIRO a intervenção do terceiro 

interessado ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

neste presente feito. No mesmo ato, DESCADASTRE-SE o advogado da 

empresa do referido processo. 3) DO PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO.DETERMINO a designação de hasta pública para alienação do bem 

penhorado, com base no art. 730 do CPC/2015, para isso:3.1) 

HOMOLOGO o resultado da avaliação do bem penhorado, juntada às fls. 

168/169 visto que é razoável em relação as características do bem e 

coerente com o preço de mercado.3.2) DETERMINO que a Secretaria da 

Vara Única designe-se data para a realização do leilão do bem penhorado, 

de preferência em conjunto com os demais autos que estão na mesma 

situação, devendo ser observado o disposto nos artigos 879 a 903 do 

Novo Código de Processo Civil, bem como as normas estipuladas pela 

CNGC em relação ao procedimento de alienação judicial.Além disso, 

PUBLIQUEM-SE os respectivos editais, nos termos do § 1º do art. 22 da 

Lei nº 6.830/80 e do art. 887 do NCPC.4) No final, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Guiratinga/MT, 20/08/2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35200 Nr: 1458-73.2014.811.0036
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lopes Filho, Carmosina Sabino de Souza, 

Doracy Modesto de Souza, Gilmar Almeida Nunes, Maria Aparecida 

Pandovan, Maria Conceição Froes Carbonato, Pedro Paulo Dourado de 

Araújo, Sebastião Francisco do Nascimento, Pedro de Souza Oliveira, 

Zildeth Cunegundes Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento do alvará frustrado nº 425627-1/2018, em favor de ANA 

PAULA MODESTO DE PAULA de credito da autora DORACY, devolvido 

com alegação "MODALIDADE DE CONTA NÃO PERMITE TRANSFERÊNCIA 

AGENDADA. Afim de que forneça conta corrente/poupança compativel 

com recebimento de transferencia bancaria, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12755 Nr: 226-36.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT, ELEMAR ELIO PERINAZZO - OAB:8.780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:3.833/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 12755

 Vistos etc.

Tendo em vista o depósito da quantia executada da sucumbência do 

advogado, determino a expedição apenas deste alvará de levantamento 

eletrônico, na conta bancária do causídico fornecido aos autos, 

aguardando-se o outro pagamento em arquivo provisório, excluindo-o do 

relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

 Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 29 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14843 Nr: 913-76.2009.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irany Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Eber Amâncio de Barros - OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 14843

 Vistos etc.

Tendo em vista o depósito da quantia executada da sucumbência do 

advogado, determino a expedição apenas deste alvará de levantamento 

eletrônico, na conta bancária do causídico fornecido aos autos, 

aguardando-se o outro pagamento em arquivo provisório, excluindo-o do 

relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

 Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 29 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12643 Nr: 118-07.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemea Oliveira dos Santos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Eber Amancio de Barros - OAB:15181-MT, Elemar 

Elio Perinazzo - OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 12643

 Vistos etc.

Tendo em vista o depósito da quantia executada da sucumbência do 

advogado, determino a expedição apenas deste alvará de levantamento 

eletrônico, na conta bancária do causídico fornecido aos autos, 

aguardando-se o outro pagamento em arquivo provisório, excluindo-o do 

relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

 Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 29 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33490 Nr: 516-41.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Yoko Takenaka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 33490

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 29 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11911 Nr: 865-88.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otaniel Mota de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691-MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 11911

 Vistos etc.

Tendo em vista o depósito da quantia executada da sucumbência do 

advogado, determino a expedição apenas deste alvará de levantamento 

eletrônico, na conta bancária do causídico fornecido aos autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 648 de 779



Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 29 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30226 Nr: 69-24.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocy Santos de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 30226

 Vistos etc.

Tendo em vista o depósito da quantia executada do valor principal, 

determino a expedição deste alvará de levantamento eletrônico, nas 

contas bancária fornecida aos autos à fl.109.

Após, cumpra-se integralmente decisão de fl.113, certificando-se o 

trânsito em julgado e arquivando o feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 30 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9274 Nr: 573-40.2006.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leme e Pereira Ltda ME, Admilson Lemes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 573-40.2006.811.0036 (9274)

Execução de Título Judicial

Decisão.

 Vistos, etc.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento 

acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal 

como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da 

Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para 

obtenção de informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

Posto isto, INDEFIRO o pedido do exequente de requisição de informações 

junto à Delegacia Receita Federal.

 Nesse sentido, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2086 Nr: 250-79.1999.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende, MARIA H. M. 

CÂNDIDO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36.427-PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB:34206/PR

 Autos n° 250-79.1999.811.0036

 Código: 2086

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória, ajuizado pelo Banco do Brasil S/A, em face 

dos requeridos Jorge Cândido Resende e Maria Heloisa Martins Cunha 

Resende.

Durante o trâmite processual, às fls. 451/454, as partes informaram que 

realizaram acordo extrajudicial colocando fim ao objeto da presente lide, 

requerendo, portanto, a sua homologação, bem como a extinção do 

presente feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um acordo que 

coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica, 

a alternativa razoável para este Juízo é homologar a referida transação, 

resolvendo o processo no mérito, principalmente, considerando a 

inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível.

 Decido.

Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

451/454, para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC.

 Tendo em vista o acordado entre as partes, CONDENO a parte 

REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas processuais.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois acordaram a respeito.

DETERMINO o levantamento de eventuais constrições judiciais existentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 20 de Agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33297 Nr: 369-15.2014.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele Lopes Peixoto Ferreira, Maria das Graças 

Bicalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio Carlos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Araújo Alcantara - 

OAB:121344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 Autos nº 369-15.2014.811.0036

 Código: 33297

Cível

Sentença.
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Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário, promovida por FRANCIELE LOPES 

PEIXOTO FERREIRA em face do ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS 

FERREIRA, todos qualificados.

Durante o trâmite processual, em obediência ao §1º do art. 485, III do CPC, 

por determinação foi realizado a intimação pessoal da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias desse o devido andamento nos autos, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, porém a 

parte inventariante não foi encontrada pelo carteiro conforme fls. 103 e 

105.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Diante de tais considerações, torna-se impossível a continuidade do 

presente feito, visto que a parte exequente manteve-se inerte quanto ao 

cumprimento do ato e diligências determinadas por este Juízo, deixando a 

causa abandonada por mais de 30 (trinta) dias, conforme estabelece art. 

485, III e §1º do Novo CPC.

 Dessa forma, uma vez que a parte autora não foi encontrada pelo carteiro 

para ser intimada, deixando de apresentar endereço atualizado e 

mantendo-se inerte para o cumprimento dos atos processuais, a extinção 

do feito, sem resolução do mérito, ex officio, é medida que se impõe.

Decido.

Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 20 de Agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58510 Nr: 1736-35.2018.811.0036

 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): Governo do Estado do Mato Grosso, Município 

de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Antonio Vessani Filho 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Valença de Sousa - 

OAB:, Juliano Luiz Alves de Matos - OAB:19730/MT

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, é que JULGO 

PROCEDENTE o pedido principal constante na petição inicial, por 

consequência EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I do NCPC, para isso:1) Nesse sentido, 

CONFIRMO a tutela antecipada concedida liminarmente, para determinar 

que o MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT e ESTADO DO MATO GROSSO 

providenciem a CIRURGIA pediátrica para a reconstrução do ureter como 

tratamento da referida doença “Sindrome de Prune Belle”, conforme 

prescrito nos Laudos Médicos juntados aos autos (fls. 29/36), em favor do 

infante, ora assistido, R. E. A. de S. N. representado neste ato por sua 

genitora Laíne Alves de Souza.2) Assim, por se tratar de TUTELA DE 

URGÊNCIA DEFERIDA LIMINARMENTE, CONFIRMADA POR SENTENÇA, não 

cumprida pela parte requerida quando intimada pessoalmente e com base 

nas diretrizes expostas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

DETERMINO O IMEDIATO BLOQUEIO ONLINE da conta única do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ora requerido, no valor de R$ 35.760,60 (trinta e cinco 

mil, setecentos e sessenta reais e sessenta centavos) equivalente ao 

orçamento do “Hospital Pequeno Príncipe” para o pagamento das 

despesas com a cirurgia e com o hospital, juntado na petição inicial pelo 

Ministério Público às fls. 38/39, orçamento esse que não foi impugnado 

especificamente pelos requeridos.3) Após o bloqueio dos valores, via 

BACENJUD, por ser de caráter de caso de extrema urgência, DETERMINO, 

desde logo, a EXPEDIÇÃO do competente alvará do levantamento do 

dinheiro com a transferência de praxe do respectivo valor penhorado para 

CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT, para que o 

mencionado requerido tome todas as providências para a realização da 

referida cirurgia junto a empresa “Hospital Pequeno Príncipe”, localizada na 

CIDADE DE CURITIBA/PR, conforme endereço constante no orçamento (fl. 

38/39), de modo que possa realizar o necessário tratamento de saúde a 

criança. 4) Posteriormente, INTIME-SE PESSOALMENTE O MUNICÍPIO DE 

GUIRATINGA/MT para trazer aos autos a devida PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49783 Nr: 1930-69.2017.811.0036

 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): Divina Domingas Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13075/MT

 Autos nº 1930-69.2017.811.0036 (49783)

Ação Improbidade Administrativa

Despacho.

Vistos etc.

Com fundamento no princípio do contraditório e da ampla defesa, DESIGNO 

AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 30/10/2018, às 15:00hrs 

(MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA, da audiência 

designada, via DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de 

intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, nos termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou 

comprometerem em levar as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 

455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Por fim, NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43162 Nr: 1211-24.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, Iraides Teixeira da Silva 

-ME, Iraides Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/O, Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Autos nº 1211-24.2016.811.0036 (43162)

Ação Improbidade Administrativa

Despacho.

Vistos etc.

Com fundamento no princípio do contraditório e da ampla defesa, DESIGNO 

AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 30/10/2018, às 14:30hrs 

(MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 
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385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA, da audiência 

designada, via DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de 

intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, nos termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou 

comprometerem em levar as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 

455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Por fim, NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45874 Nr: 2596-07.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Autos nº 2596-07.2016.811.0036 (45874)

Ação Improbidade Administrativa

Despacho.

Vistos etc.

DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 30/10/2018, às 

13:30hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA, da audiência 

designada, via DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de 

intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, nos termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou 

comprometerem em levar as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 

455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Por fim, NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15014 Nr: 1074-86.2009.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmon Cunha Laranjeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELEMAR ELIO 

PERINAZZO, para devolução dos autos nº 1074-86.2009.811.0036, 

Protocolo 15014, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78069 Nr: 294-19.2016.811.0096

 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): MAURI XAVIER LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14.371/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, Juliano 

Galadinovic Alvim - OAB:17.010/MT, Luciana Carla Pirani 

Nascimento - OAB:6.578/MT, Thaizze de Oliveira Langaro - 

OAB:14.756/MT, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3.956-B

 Considerando o teor do Ofício nº395/2018 juntado à ref. 94, nos termos 

da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar os advogados da Parte Requerida, via DJE, 

acerca da audiência designada para o dia 18/09/2018, às 14:30 horas, 

nos autos da Carta Precatória Número Único: 7260-76.2018.811.0015 

Código: 326328, a qual foi distribuída para a Segunda Vara da Comarca de 

Sinop-MT para a Oitiva das testemunhas MÁRCIO CAVALCANTE PAULO 

MARCELO WINTER. Bem como, via Sistema, ao Membro do Ministério 

Público para o mesmo fim, nos termos do Art. 234 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46708 Nr: 456-24.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTTI & PERINOTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZELIR LUIZ RAMME, ZELIR ADELO RAMME, 

NAIR LUCIA RAMME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT-4877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados das Partes, via DJE, 

para no prazo de 05(cinco) dias, se manifestarem acerca da avalição 

realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, bem como de sua certidão (fls. 

297/301), nos termos da decisão de fls. 272.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43660 Nr: 538-60.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTTI & PERINOTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZELIR LUIZ RAMME, ZELIR ADELO RAMME, 

NAIR LUCIA RAMME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT-4877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados das Partes, via DJE, 

para no prazo de 05(cinco) dias, se manifestarem acerca da avalição 

realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, bem como de sua certidão (fls. 

271/282), nos termos da decisão de fls. 256.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90542 Nr: 1882-90.2018.811.0096

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: CAIMI & FIORI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO o pedido de Alvará Judicial. INTIME-SE a parte 

interessada, servindo a presente decisão como mandado. CIÊNCIA ao 

MPE.Deverá o responsável pelo evento observar a Lei 8.069/90, bem 

como o que apregoa a Portaria n° 04/2007 do Juízo da Infância e 

Juventude desta Comarca.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

ALVARÁ.Havendo pagamento de ingresso para a participação do evento, 

DETERMINO à organizadora que deverá garantir aos estudantes o 

benefício da meia entrada, se comprovada a condição de estudante 

através da carteira de identidade estudantil, conforme previsto na Lei 

Estadual nº. 7.621/2002.DETERMINO que seja observado o volume 

razoável do som, com o intuito de não perturbar o sossego e a 

tranquilidade da comunidade.OFICIEM-SE a Polícia Civil de Itaúba/MT, a 

Polícia Militar e ao Conselho Tutelar de Nova Santa Helena/MT, a fim de que 

empreendam esforços no cumprimento das determinações constantes 

desta decisão, bem como da Portaria n. 04/2007, além do ECA, devendo 

remeter a este juízo relatório pormenorizado de eventuais ocorrências no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos.Itaúba, 05 de 

setembro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90641 Nr: 1936-56.2018.811.0096

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Yasuhiro Kenji Sato - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 136-56.2018.811.0096 (Código 90641)

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Criança/Adolescente: Matheus Henrique Soares de Lima

Vistos.

Aportou aos autos cota ministerial e ofício nº 181/2018 oriundo do 

Conselho Tutelar desta urbe, informando que nesta madrugada do dia 

05/09/2018, por volta das 05h30min o infante fugiu.

Posto isso, defiro a cota ministerial de ref. 21, devendo para tanto ser 

oficiado, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, às Policias Civil, Militar, Federal e 

Rodoviária Federal, lotadas neste município, Nova Santa Helena/MT, Terra 

Nova do Norte/MT, Peixoto de Azevedo/MT, Matupá/MT, Guarantã do 

Norte/MT e Sinop/MT, para conhecimento e cumprimento do disposto no 

art. 208, §2º, DA Lei 8.069/90 a fim de comuniquem o fato aos portos, 

aeroportos e companhias de transporte terrestres interestaduais e 

internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessário à identificação 

do desaparecido, devendo para tanto ser encaminhada cópia do 

documento e foto do menor.

Determino que o Conselho Tutelar das localidades acima referenciadas, 

que empreendam diligências, IMEDIATAMENTE, à procura do menor e 

acaso o localize, informem com urgência a Projus de Itaúba/MT

Caso o menor não seja localizado em 24horas, determino que seja 

efetuado sua inscrição de desaparecimento no Cadastro Nacional de 

Crianças e Adolescentes Desaparecidos da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República e Ministério da Justiça, nos termos 

da Lei nº 12.127/2009.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 05 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45013 Nr: 639-63.2008.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSA EVARINE CALDEIRA, MANOEL CANDIDO 

CALDEIRA, JOSÉ FRANZA, ISABELA SOCREPPA FRANZA, ANTONIO 

MARINHO SOUZA NETO, ANTONIO PEREIRA, LUZIA DE FATIMA PEREIRA, 

HELMUTH OTTO ZUBLER, LORENA NATIA ZUBLER, EVALDO ZUBLER, 

NEUZA ZUBLER, HERBERT VILLY ZUBLER, IZAURA KNAAK, ALVIN 

WALTER ZUBLER, ÉRICA GISELE ZUBLER, ERWIN WERNER ZUBLER, 

ANELI SOLIGO ZUBLER, VANDERLEI GUADAGNIN, VILSON KALINKE, 

MARLEI FOLE KALINKE, ALAMIR LUIZ BOLSONI, IRACI FOLE BOLSONI, 

JOSÉ VICENTE DA SILVA, MARILENE NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Orli Macedo Melo - 

OAB:20.031

 (...) .Chamo o feito à ordem.Analisando os autos, verifico que foi realizada 

somente uma tentativa de citação dos requeridos Elsa, Manoel, José F., 

Isabela, Antônio M., Antônio P., Luzia, Evaldo, Neuza, Erwin, Aneli, 

Vanderlei, Vilso e Marlei, sendo que após, de forma prematura, às fls. 100 

fora realizado suas citações por edital.O mesmo ocorreu com os 

requeridos José V., Marilene (fls. 138) e Izaura (fls. 215).Os requeridos 

Helmuth, Herbet, Alvin, Érica, Alamir e Iraci, foram citados pessoalmente 

(fls. 181/182).Contestação dos requeridos Alamir e Iraci juntado às fls. 

183/185.Pois bem. É evidente que não foram esgotados os meios 

possíveis de localização de endereço dos requeridos pelo autor, vez que 

somente uma tentativa de citação da parte requerida, não tem o condão de 

configurar o esgotamento exigido pela legislação.Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

Indeferimento da citação da ré por edital. Cabimento. Não comprovado nos 

autos o esgotamento das diligências para localização da agravada. 

Incidência do artigo 231 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. 

RECURSO DESPROVIDO. (Processo: AI 22469373120158260000 SP 

2246937-31.2015.8.26.0000. Orgão Julgador: 17ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 20/01/2016. Julgamento 20 de Janeiro de 2016. 

Relator: Afonso Bráz).Assim, decreto a nulidade do ato citatório de fls. 

100, 138 e 215.Indefiro o pedido de citação editalícia de fls. 226. Intime-se 

a parte requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, informar o endereço 

atualizado dos requeridos Elsa, Manoel, José F., Isabela, Antônio M., 

Antônio P., Luzia, Evaldo, Neuza, Erwin, Aneli, Vanderlei, Vilso, Marlei, 

José V., Marilene, Izaura e Lorena, ou demonstrar as tentativas de sua 

localização.Certifique-se a Secretaria de Vara quanto ao decurso do 

prazo para apresentação contestação do requeridos Helmuth, Herbet, 

Alvin e Érica.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.Itaúba, 

16 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89449 Nr: 1269-70.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILTON PEDRO JUREMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da contestação 

apresentada à ref. 14.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23121 Nr: 24-49.2003.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIO KARPINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FELICIO KARPINSKI, Cpf: 13323598920, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, nos termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 - 

CGJ, efetue o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

820,34 (oitocentos e vinte reais e trinta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo do presente edital. O valor 

informado deverá ser recolhido num único boleto, discriminando de forma 

separada o valor das custas, sendo R$ 478,62 (quatrocentos e setenta e 

oito reais e sessenta e dois centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 

341,72 (trezentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA", Clicar no item (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o 

valor e o mesmo procedimento com a taxa, preencher os campos com o 

número único do processo, CPF do pagante e mandar gerar a guia. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) para juntada aos autos junto à Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5 ° da CNGC-TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 05 de setembro de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43249 Nr: 119-40.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J G VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J G VIEIRA, CNPJ: 00629103000115. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do art. 1º da LEF 

c/c o art. 794, inc. I e o art. 795, estes últimos do CPC.CONDENO a parte 

executada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados estes, equitativamente, em 10% sobre o valor da 

dívida atualizada, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC.P.R.I.C.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 06 de setembro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90479 Nr: 1844-78.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SOFIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Luiz W Fernandes - 

OAB:OAB/PR 17.964, Everton Diego Giessler - OAB:OAB /PR 74.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Ato Deprecado, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante de pagamento acompanhado da 

respectiva guia, sob pena da devolução da missiva, nos termos do 

despacho de ref. 04. Salienta-se que a guia deve ser preenchida 

acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90087 Nr: 1597-97.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ANTÔNIO MASTELARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do Ato 

Deprecado, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando 

aos autos comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia, 

sob pena da devolução da missiva, nos termos do despacho de ref. 04. 

Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90517 Nr: 1865-54.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI CELEIRO - SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI FERNANDES, ANTÔNIO JOSÉ SOUSA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do Ato 

Deprecado, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando 

aos autos comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia, 

sob pena da devolução da missiva, nos termos do despacho de ref. 04. 

Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90355 Nr: 1761-62.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR CLIMATIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADES RESENDE DE FREITAS - UESRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane meira Ferreira 

Rodrigues - OAB:12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI 

- OAB:MT-4286, Willian Pereira Machiaveli - OAB:4617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do Ato 

Deprecado, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando 

aos autos comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia, 

sob pena de devolução da missiva, independente de cumprimento, nos 

termos do despacho de ref. 04. Salienta-se que a guia deve ser 

preenchida acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 90484 Nr: 1846-48.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CUNHA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do Ato 

Deprecado, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando 

aos autos comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia, 

sob pena de devolução da missiva, independente de cumprimento, nos 

termos do despacho de ref. 04. Salienta-se que a guia deve ser 

preenchida acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90376 Nr: 1775-46.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOL A SOL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUCAS KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do Ato 

Deprecado, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando 

aos autos comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia, 

sob pena de devolução da missiva, independente de cumprimento, nos 

termos do despacho de ref. 04. Salienta-se que a guia deve ser 

preenchida acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90293 Nr: 1718-28.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Defensoria Pública 

de Colíder-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 1718-28.2018.811.0096 (90293)

Requerente: Marilene da Silva

Requerido: Manoel Albino da Silva

 Vistos.

Intime-se a testemunha Rosalino França de Oliveira para comparecer à 

audiência, a ser realizada nesta Comarca de Itaúba/MT, no dia 04/10/2018, 

às 15:45, face a ausência de data anterior na pauta.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

Sem prejuízo, oficie-se a Comarca Deprecante prestando as informações 

da distribuição e da data designada para a audiência.

Às providências.

Itaúba, 05 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89910 Nr: 1508-74.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307

 Carta Precatória nº 1508-74.2018.811.0096 (89910)

Requerente: Carlos Antônio dos Santos

Requerido: Valdir Menegatti

 Vistos.

Intime-se a testemunha Braulio Cunha Junqueira para comparecer à 

audiência, a ser realizada nesta Comarca de Itaúba/MT, no dia 04/10/2018, 

às 15:30, face a ausência de data anterior na pauta.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

Sem prejuízo, oficie-se a Comarca Deprecante prestando as informações 

da distribuição e da data designada para a audiência.

Às providências.

Itaúba, 05 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75229 Nr: 418-36.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TIBES AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 418-36.2015.811.0096 (Código 75229)

Autor: Marli Tibes Aires

Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Intime-se a parte autora sobre o retorno dos autos à origem.

Outrossim, considerando que fora homologada a desistência do recurso 

interposto, determino o integral e imediato cumprimento das determinações 

lançadas no ato sentencial.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 05 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90499 Nr: 1859-47.2018.811.0096

 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: MKGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - 

OAB:22100/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1 - Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2 - Defiro os benefícios 

da justiça gratuita à parte requerente. 3 - Atento às condições pessoais 

do alimentante e do alimentado, arbitro os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 

favor do menor, no valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e 

vinte centavos), equivalente a 30% do salário mínimo vigente, devidos a 

partir da citação. 4 - Analisando os autos, entendo ser necessária a 

tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos. Assim sendo, com supedâneo no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, determino: 4.1 – A designação de 

audiência de conciliação, conforme pauta do (a) conciliador (a) deste 

juízo. 4.2 – A Secretaria da Vara/Juizado deverá proceder à citação 

pessoal da requerida e intimação do autor, por meio de seu representante, 

para comparecimento à audiência designada (parágrafo 3º e 9º, artigo 

334). Intime-se o Ministério Público Estadual. Atente-se à norma disposta 

no artigo 334 da legislação processual para que a audiência seja 

designada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o 

requerido ser citado com, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

sendo que a intimação do autor será realizada na pessoa de seu 
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advogado, conforme parágrafo 3º do mesmo dispositivo. 4.3 - Em caso de 

êxito na composição amigável, voltem conclusos para homologação. Caso 

inexitosa a conciliação, deverá a requerida apresentar sua resposta, nos 

termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 5.478/68, voltando-se os autos 

conclusos para designação de audiência de Instrução e Julgamento. O 

não comparecimento do autor implicará em arquivamento do pedido, e a 

ausência do requerido em revelia, nos termos do artigo 7º da Lei 5.478/68. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Intimem-se. Às providências

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50662 Nr: 1938-73.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayany Gabriely Santos da Silva, Valdivino 

Cosme Queiroz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, 

RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 CERTIFICO que em consulta à página eletrônica do TJ/MT constatei que a 

Carta Precatória com a finalidade de interrogatorio da Ré Rayany Gabriely 

Santos da Silva foi distribuída para a Segunda Vara Crimal de 

Rondonópolis sob nº 6617-68.2018.811.0064 e Código 674670, cujo ato 

deprecado fora designado para 27 de setembro de 2018, às 13:55 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 94 Nr: 34-53.1996.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pedro Cestaro, Tercília Cabreli Cestaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Daniel da Silva, Humberto Jacob Reck, 

Valpiro Tomazoni, Euclides Recide Rossoni, Ivone Palaro Rossoni, 

Bernadette Squarezzi Tomazoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Soares Borges 

- OAB:3.203, DR. ANTÔNIO ANTERO DE ALMEIDA - OAB:368/MT, 

Valdomiro de Moraes Siqueira - OAB:3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Luiz 

Gomes Cabral - OAB:1996/MS

 Com relação à perda do prazo para se habilitarem aos autos, acolho a 

justificativa, eis a incapacidade do advogado dos autores originários em 

continuar exercendo a advocacia, porquanto portador de doença 

degenerativa grave.Ante o exposto RECEBO e ACOLHO os presentes 

embargos declaratórios, chamo o feito à ordem, anulo a sentença de fls. 

1.203, defiro o pedido de habilitação de fls. 1.204/1.207, determinando a 

retificação dos autores na capa dos autos.Por conseguinte, dou regular 

andamento ao feito.Pois bem.Fora noticiado nos autos que os sucessores 

dos autores originários, e agora habilitados como autores, teriam vendido 

o objeto da presente demarcação para o Sr. Octávio Delmutti, que por sua 

vez, teria consensualmente com os demais confrontantes do imóvel, 

promovido o georreferenciamento deste pelas vias extrajudiciais, que 

inclusive já teria sido homologado por este Juízo.Deste modo, 

considerando que tais fatos acarretam com a perda do objeto da ação, 

intimem-se os autores, por meio de seu advogado constituído, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias esclareça tais fatos, informando se realmente o 

imóvel foi vendido ao Sr. Octávio Delmutti.Igualmente, intime-se o Sr. 

Octávio Delmutti através do endereço indicado nos autos de código 32074 

(acessível virtualmente através do sistema Apolo em dados da parte) para 

que esclareça se de fato adquiriu a propriedade objeto desta ação no 

prazo de 15 (quinze) dias.Transcorrido os prazos supra, certifique-se e 

me voltem os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5918 Nr: 1579-46.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Bezerra Saliba, Célia Bueno Franco 

Saliba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Hildenbrandt, Hedwig Hildebrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rúbia Viegas Apolinário - 

OAB:5.255- MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 922, tendo em vista que a penhora fora feita 

erroneamente, determino sua retificação, constando como credores o Sr. 

Carlos Eduardo Bezerra Saliba e a Sra. Célia Bueno Franco Saliba, e não 

seu advogado o Dr. Ronaldo de Carvalho.

Após, intimem-se os credores para que requeiram o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11224 Nr: 721-73.2009.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rumo Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucateca S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:4.862-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Inácio Helene Lessa - 

OAB:6571/MT, Rafael Aparecido Gonçalves - OAB:17580

 Vistos etc.

Tendo em vista que o litigio que ainda mantém a causa versa tão somente 

sobre a entrega de alguns documentos, considerando uma suposta 

dificuldade da requerida em consegui-los e que necessita da ajuda do 

corpo técnico da autora para cumprir com sua parte do acordo, determino 

que a secretaria deste juízo designe audiência de conciliação, 

intimando-se as partes para que compareçam ao ato e advertindo-as que 

sua ausência será considerada ato atentatório a dignidade da justiça, 

cabendo à sanção de multa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30517 Nr: 357-96.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Resende Advogados Associados, Leonardo Santos de 

Resende, Antonio Martello Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Soares Jacintho, Adriana Pereira 

e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:15562/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 155/156, determinando a expedição do mandado de 

penhora do bem indicado, conforme requerido.

Localizado o bem passível de penhora indicado em nome do executado, 

até o limite do débito (CPC, art. 835), o Oficial de Justiça procederá de 
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imediato à penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado (art. 841, do CPC), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do 

CPC).

Sendo infrutífera a penhora, intime-se o exequente para manifestar-se, em 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se a parte exequente para que efetue o pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3843 Nr: 537-93.2004.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Morais da Cunha, Flávio Morais Salva, Valmir Aimi, 

Neusa Mariza Borille Aimi, Ana Elisa Morais Salva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário da Rocha Frade.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O, MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL - 

OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Junior - 

OAB:4.735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644/MT, Rick Andrei 

Vieira - OAB:21426/O

 Ante o exposto, chamo o feito à ordem, revogo a decisão de fls. 801, 

conforme fundamentos acima expostos, por consequência, anulo todos os 

atos posteriores a ela, devendo todos os efeitos jurídicos produzidos em 

decorrência destes voltarem ao seu estado a quo ante, revogando-se, por 

exemplo, aplicações de multas e instituições de penhoras.Em análise ao 

pedido de cumprimento de sentença de fls. 797/798, indefiro-o, eis que 

genérico, pois não trouxe tabela de cálculo e o valor devido da dívida, 

ônus atribuído ao exequente.Deste modo, intime-se o exequente, 

advogado dos requeridos atuantes na fase de conhecimento, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias traga os autos a tabela de cálculo atualizada de 

seu crédito, decorrente da condenação de honorários 

s u c u m b e n c i a i s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11354 Nr: 852-48.2009.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Campos Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a Contadoria Judicial realizou o cálculo tendo 

respeitado as disposições legais e contratuais quanto à elaboração de 

cálculos, a parte executada concorda com o cálculo elaborado pela 

Contadoria Judicial, considerando ainda que a parte exequente foi intimada 

para manifestar acerca do cálculo e manteve-se inerte, conforme se vê 

nos autos, HOMOLOGO por sentença, o cálculo apresentado às fls. 

401/407, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo 

Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, com fulcro no artigo 535, § 3º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) ao 

requerido, nos termos da norma acima mencionada, para que o ente 

público efetue o pagamento do valor do crédito a requerente em até 02 

(dois) meses, devendo o valor ser depositado na conta bancária a ser 

indicada por ela.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58096 Nr: 1634-40.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, acerca da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça para que efetue o pagamento da complementação da 

diligência, por meio de guia emitida através do site “www.tjmt.jus.br”, 

devendo trazer aos autos a guia e o respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 918 Nr: 1-68.1999.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itiquira Energética S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Machado de Araújo, Irma Luzia 

Machado de Araújo, Espólio de Brandão Araújo Filho, Ceres Dione Teixeira 

Araújo, Espólio de José Carlos Machado de Araújo, Nilma Balbino Machado 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:15.082/MT, RODRIGO PAPALÉO FERMANN - 

OAB:79.227/RS, VINICIUS GUSTAVO SARTURI - OAB:58.388/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068, Milton Vizini Corrêa Júnior - OAB:3076-A-MT, PEDRO 

PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071, SIMONE FENGLER SPIERING - 

OAB:11920/MT, Tania Benedita Correia - OAB:7170-E

 Cumprido o que dispõe o artigo 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO e PARCIALMENTE PROCEDENTE, fixando a título 

de indenização pela área desapropriada R$374.521,95 (trezentos e 

setenta e quatro mil e quinhentos e vinte e um reais e noventa e cinco 

centavos), que deverão ser atualizados de 31/03/2014 (data da última 

atualização) até esta data para apuração do real valor 

indenizatório.Possível valor pago à maior ou valores faltantes de 

pagamento, deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, 

procedendo com as atualizações de praxe e compensando o valor da 

indenização com os valores já pagos.Considerando que o valor da 

indenização fixada foi superior ao preço oferecido, condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios em 2,5% do valor da causa, nos 

termos do §1º, do artigo 27, do Decreto-Lei nº 3.365/41.Certifique-se a 

Sra. Gestora a existência de valores vinculados a estes autos.Serve esta 

sentença como título hábil para a transcrição no registro de imóveis, 

conforme estabelece o artigo 29 do Decreto-Lei nº 3.365/41.Custas a 

cargo do autor nos termos do artigo 30 do Decreto-Lei nº 

3.365/41.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45659 Nr: 1839-40.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista a 11ª Semana da Justiça Paz em Casa que está se 

realizando desde o dia 20 de agosto e com término previsto para o dia 24 

deste mês, na qual os Tribunais de Justiça Estaduais em parceria com o 

Conselho Nacional de Justiça estão concentrando esforços para agilizar e 

impulsionar os processos relativos à violência doméstica e familiar, 

analisei atentamente os autos e constatei que estão em ordem, não 

estando pendente de novo despacho, decisão ou sentença.

Ante o exposto, não estando os autos com algum tipo de prazo em aberto, 

proceda-se a Secretaria deste Juízo o cumprimento das pendências deste 

processo com a agilidade que o caso requer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 23 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 10922 Nr: 417-74.2009.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para 

CONDENAR o acusado MARCOS ROBERTO PEREIRA, devidamente 

qualificado, pela prática do delito de furto qualificado, previsto no artigo 

155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, c/c artigo 14 da Lei 10.826/03, em 

concurso material de infrações(...) Aplicando-se a regra do concurso 

material de crimes, previsto nos artigo 69, do CP, fica o réu condenado 

definitivamente a 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao 

pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo 

do salário mínimo vigente na época dos fatos.Em consonância com o 

disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, alínea “b”, do Código Penal, o réu 

deverá cumprir a pena em regime semiaberto.Preenchidos os requisitos 

alinhados no artigo 44 do Código Penal, revelando ser a substituição 

suficiente à repreensão do delito, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas em 

audiência admonitória.Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e 

despesas processuais, eis que assistido por advogado dativo, bem como 

deixo fixar o valor mínimo para a reparação dos danos, ante a ausência de 

pedido expresso nesse sentido.Condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol do 

advogado Renato Gonçalves Raposo, no valor correspondente a 02 URH.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39918 Nr: 1507-10.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercides Rosa de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

para CONDENAR o réu MERCIDES ROSA DE ASSUNÇÃO, devidamente 

qualificado, pela prática dos crimes de dano qualificado e porte de 

entorpecente para uso próprio, previstos respectivamente, nos artigos 

163, § único, inciso III, do Código Penal e artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, 

na forma do artigo 69 do CP, passando a dosar a pena a ser-lhe aplicada.

(...) Por sua vez, não concorrem causas de diminuição, nem de aumento 

de pena, ficando assim o réu condenado a pena de 06 (seis) meses de 

detenção. Quanto ao delito de porte de entorpecente para uso, aplico a 

pena de prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 28, II, 

da Lei 11.343/06, a ser realizada na APAE de Itiquira/MT, pelo prazo de 

150 (cento e cinquenta horas), à razão de uma hora diária, no mínimo, 

podendo ser cumprida a pena até pela metade do tempo, desde que 

aumentada proporcionalmente a carga horária diária.Em consonância com 

o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2ª, alínea “c”, do Código Penal, o réu 

deverá cumprir a pena em regime aberto. Atento às diretrizes do artigo 

387, IV, do CPP, condeno ainda o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil 

reais) a título de reparação mínima de danos em favor do Município de 

Iiquira/MT, considerando-se o valor estimado do prejuízo (fl. 19).Deixo de 

condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, uma 

vez que assistido pela Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12755 Nr: 53-34.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Francisco Júnior, Vera Lúcia Cássia Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Gil do Amaral, Maria Nely Souza Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DAL MORO - 

OAB:57793/PR, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A-MT, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 CÓDIGO N.º 12755

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 479, defiro o pedido de penhora 

on-line de valores depositados nas contas ou aplicações financeiras de 

Oscar Francisco Junior (CPF 019.013.348-13) e Maria Nely Souza Amaral, 

no valor de R$ 128.572,86 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e 

dois reais e oitenta e seis centavos), como medida eficaz para garantir a 

satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-83.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 
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(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDA DUTRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora a se manifestar acerca da proposta.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6709 Nr: 533-85.2006.811.0027

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josivan Jose de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Mosselin Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Brito Filho 

- OAB:13625-B/MT, Sergio Henrique Guareschi - OAB:9724-B/MT

 A exequente para que se manifeste acerca da certidão do oficial de 

justiça de fls. 224-verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47829 Nr: 338-17.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Garces de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 07 de agosto de 2018, às 

15h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 27 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 043/2018 - DF

Angela Maria Janczeski Goes, Juíza de Direito e Diretora do Fórum da 

Comarca de Jauru, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e...

CONSIDERANDO o disposto no Provimento 11/2017 – CGJ, publicado em 

13/09/2017, DJE nº 10099. RESOLVE:

Art. 1º - IMPLANTAR a Central de Mandados na Comarca de Jauru/MT, 

com efeitos retroativos a 16/10/2017.

Art. 2º - O funcionamento da Central de Mandados observará as Normas 

previstas na CNGC e o disposto no provimento 03/2008-CGJ.

Art. 3° - Publique-se, cumpra-se remetendo cópia a Egrégia Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso.

Jauru/MT, 6 de setembro de 2018.

Angela Maria Janczeski Goes

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46489 Nr: 2291-53.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warlen Almeida dos Santos, Rafael da Silva, 

Nilson Peu da Silva Junior, Dorico Ogenio Ribelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - OAB:8443, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B, Wanessa Morais 

Santos - OAB:OAB/MT 19.453

 Visto.Primeiramente, prestem as informações requisitadas pelo eminente 

Desembargador GILBERTO GIRALDELLI, na decisão que indeferiu o pedido 

liminar nos autos do pedido de habeas corpus nº 

1009956-16.2018.8.11.0000 (fls. 710/713).(...) Com efeito, considerando a 

identidade de fundamentação do pedido, que traz em seu bojo questões 

amplamente analisadas nos autos por ocasião do pedido de revogação da 

prisão preventiva/relaxamento de prisão formulado pelos acusados Dorico 

Ogênio Ribelatto e Rafael da Silva, valho-me dos mesmos argumentos e 

fundamentos apresentados na decisão de fls. 676/678 dos autos para 

INDEFERIR o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelos 

acusados WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS e NILSON PEU DA SILVA 

JUNIOR, mantendo, integralmente, as decisões anteriormente proferidas 

por seus próprios fundamentos.Por fim, DETERMINO que a Secretaria 

atente-se para o integral cumprimento da parte final da decisão de fls. 

676/678, mais especificamente para a intimação dos causídicos acerca do 

prazo para manifestação na fase do art. 402 do CPP e ciência da 

audiência designada para o dia 27/09/2018, às 13h45min, na Carta 

Precatória distribuída sob o código n.º 536711, da 4ª Vara Criminal de 

Cuiabá/MT.INTIMEM-SE, por mandado, em caso de advogado dativo e, via 

DJE, sendo o causídico constituído.NOTIFIQUE-SE, o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com URGÊNCIA.Jauru/MT, 

05 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47227 Nr: 413-59.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wexley Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Silva Almeida - 

OAB:15358

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. 

Com o retorno da missiva expedida para a Comarca de Pontes e Lacerda, 

não havendo pedido de diligência, desde já, declaro encerrada a instrução 

processual e determino a abertura de vistas às partes para apresentação 

de memoriais, no prazo legal, a iniciar-se pelo Ministério Público. No que se 

refere ao pedido de revogação preventiva, mantenho os autos conclusos 

para deliberação. Não havendo alegações de nulidades. Saem os 

presentes intimados. Publicada em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33728 Nr: 977-77.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kullinan Engenharia e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leôncio Pinheiro da Silva Neto 

- OAB:14377/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:154132

 Vistos.

Considerando o inteiro teor da petição de fls. 1155/1162 dos autos, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, se manifeste requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45449 Nr: 1708-68.2017.811.0047

 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): Anivercino Albino de Lana, Enércia Monteiro 

dos Santos, PEDRO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurelio Fernandes 

Ribeiro - OAB:, Thucydides Francisco Conceição Alvares - OAB:, 

Uermeson Alves Ferreira - OAB:

 Visto.

Primeiramente, DETERMINO que a Secretaria certifique o decurso do prazo 

da suspensão.

Após, INTIMEM-SE os requeridos, através de seus advogados, via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do 

cumprimento dos termos do acordo celebrado e devidamente homologado 

por este Juízo (fls. 114/116), bem como acerca da manifestação ministerial 

de fls. 121/123 dos autos.

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo fato que deverá ser 

certificado no autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE, as parte, via DJE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47227 Nr: 413-59.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wexley Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Silva Almeida - 

OAB:15358

 (...).Por essas razões, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão 

preventiva, formulado pelo acusado WEXLEY MEDEIROS, devidamente 

qualificado nos autos, mantendo, integralmente, as decisões anteriormente 

proferidas por seus próprios fundamentos.Por fim, após o retorno da 

missiva expedida, DETERMINO que a secretaria providencie o integral 

cumprimento da decisão de fls. 282/283 dos autos.INTIMEM-SE o acusado, 

pessoalmente, acerca da presente decisão, bem como seu advogado 

constituído, via DJE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.Jauru/MT, 06 de setembro de 

2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30716 Nr: 546-14.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deliomar Monteiro de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BEATRIZ VIEIRA 

BITENCOURT, para devolução dos autos nº 546-14.2012.811.0047, 

Protocolo 30716, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26773 Nr: 433-52.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA, ALZERINO DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO & ÂNGELA COMÉRCIO VAREJISTA DE 

ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Francisco de 

Carvalho - OAB:162185, CLEIDE FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:58626

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRANSITO proposta por 

ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA e ALZERINO DA SILVA OLIVEIRA em face 

de RIBEIRO & ANGELA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA. - ME, para:a) CONDENAR a parte Requerida a 

indenizar a parte autora, a titulo de danos materiais o valor de R$ 1.880,00 

(um mil e oitocentos e oitenta reais), a ser corrigida monetariamente, pelo 

INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir do evento danoso; b) CONDENAR a Reclamada a pagar, à parte 

Reclamante a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e 

acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir 

desta decisão.3.2. Pela sucumbência, já que devida, fica a parte requerida 

condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além da 

verba advocatícia, a qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código de Processo 

Civil.3.3. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4456 Nr: 619-27.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA ALVES DE SOUZA, ANTÔNIO 

NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:13141-A, ANDREI SIQUEIRA SANTOS - OAB:17698, 

FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, MARIANA CRISTINA CORREIA 

DE ANDRADE - OAB:15549-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Vistos em Correição.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, com as partes já 

qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais e sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42161 Nr: 509-71.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em Correição.

1. Versa o presente feito sobre AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com as 

partes já qualificadas.

A parte autora informou que o referido bem móvel já foi restituído ao 

requerido, exaurindo a finalidade da presente ação.

Verificada, por certo, a ausência superveniente do interesse processual, 

de modo a configurar a carência da ação. Neste sentido, eis os seguintes 

julgados selecionados por Alexandre de Paula, em seu Código de 

Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”

2. POSTO ISTO, conforme pleiteia o requerido, EXTINGO o processo sem 

resolução do seu mérito, com base no art. 485, VI do Novo Código de 

Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto da demanda.

3. Sem custas e honorários.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42598 Nr: 652-60.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUBRILEO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, Ademar Coelho da Silva - OAB:14948/O, JOSÉ MARCIO 

DE OLIVEIRA - OAB:14247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/ MT13431A

 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido feito na presente 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por SJ COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO LTDA (LUBRILEO COMÉRCIO DE 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA) em face de ENERGISA S/A, por 

entender não ter havido danos morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra.3.2. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a parte autora condenada ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20 % sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.3. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as anotações de praxe.3.4. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36157 Nr: 1222-80.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILLI MORETTI CIRQUEIRA. - 

OAB:19686/MS, NATAN MACHT - OAB:21535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 3.1. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na AÇÃO 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO proposta 

por PAULO SÉRGIO ALEXANDRE em face de MARIA CLARA ALVES DE 

SOUZA ALCÂNTARA, conforme fundamentação supra.3.2. Certificado o 

trânsito em julgado, determino a expedição do mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil no qual o menor foi registrado, em cujo nome 

deverá ser retirado o patronímico do requerido, bem como a exclusão dos 

avós paternos.3.3. Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, por ser o mesmo 

beneficiário da gratuidade da justiça.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28081 Nr: 868-26.2015.811.0048

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228-MT

 3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, 300 e seguintes, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO, com pedido de liminar, 

ajuizada por BASF S/A, em face de JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA 

CAMARGO PUPIN, conforme fundamentação supra, para confirmar a 

liminar anteriormente deferida.3.2. Pela sucumbência, já que devida, fica a 

parte requerida condenada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia, a qual fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código 

de Processo Civil.3.3. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se, ficando autorizado o desentranhamento de documentos, 

mantendo-se cópia.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39040 Nr: 2586-87.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDERMI RODRIGUES PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos em Correição.

 1. Tendo em vista que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados pela exequente e declaro como devido à mesma, a quantia 

discriminada nos cálculos já referidos e, por corolário, determino que a 

presente execução prossiga com a expedição das RPV devida.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

Juscimeira-MT, 05 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26528 Nr: 335-67.2015.811.0048

 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: ADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Vistos em correição.

1. É dever do magistrado promover os meios necessários para que as 

partes cheguem a um acordo (STJ – Resp. nº 242.322-SP).

 2. Assim, com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios 

alternativos de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as 

ondas renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de 

conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os deveres 

fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, 

Vol. III, 2001, p. 635).

3. Ademais, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias 
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partes, designo audiência de conciliação para o dia 23/10/2018, às 14h30 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se 

o(a) Sr(a) Gestor(a) com o necessário.

4. Intime-se a parte requerida através de sua procuradora fim de 

comparecer à audiência, acompanhada de seus(uas) advogados(as).

 5. Intime-se pessoalmente a parte autora.

6. Dê-se ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 05 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26004 Nr: 145-07.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, RAFAEL PARMIGIANI - OAB:OAB/MT19762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ZAFFALON - OAB:

 Vistos em Correição.

1. Tendo em vista que a parte executada deixou transcorrer o prazo sem 

a apresentação de embargos, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados em Ref: 44, pelo exequente, declaro como devido à parte 

exequente, a quantia discriminada no cálculo já referido e, por corolário, 

determino que se proceda da seguinte forma:

a) Determino que se requisite o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de 

maio de 2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida 

requisição: a) ser instruída com os seguintes documentos: I – número do 

processo em que se originou o débito, bem como a data em que este foi 

ajuizado; II – natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – 

nome das partes e procuradores; IV – nome e número do CPF dos 

beneficiários, inclusive quando se tratar de advogados, peritos, 

incapazes, espólios, massa falida, menores e outros; V – natureza do 

crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição (RPV ou precatório); 

VI – valor individualizado por beneficiário e valor total da requisição; VII – 

data-base para efeito de atualização monetária dos valores; VIII – data do 

trânsito em julgado da sentença ou acórdão no processo de 

conhecimento; IX – data de preclusão da oposição ao título executivo, 

quando este for certo e líquido, a data em que, após a citação regular do 

devedor, transitou em julgado a decisão ou sentença de liquidação; b) ser 

expedida em duas (02) vias, encaminhando-se a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral 

da Procuradoria Especializada do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, 

inciso III, §§ 1º e 2º, da Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44028 Nr: 1316-91.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE SANSÃO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração propostos por CLEMENTE 

SANSÃO DE ANDRADE, já qualificados, em face da decisão proferida, 

aduzindo, em síntese, que a referida decisão possui obscuridade/erro 

material, uma vez que a mencionada decisão determinou que as 

testemunhas a serem ouvidas em Juízo serão aquelas indicadas na 

petição inicial.

2. É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

 No mérito, tenho que merecem acolhimento.

É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador.

 No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a 

obscuridade/erro material alegada. Assim sendo, mister se faz reconhecer 

e suprir a falta dessa decisão, neste aspecto.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos para alterar a decisão contida em Ref: 

12, especificadamente no item “7”, a qual passa ter a seguinte redação:

“(...) 7. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas apresentadas no 

ato da audiência supradesignada. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA 

DEVERÁ TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS 

INDEPENDETEMENTE DE INTIMAÇÃO (...)”

4. Permanecem inalterados os demais termos da decisão retro.

5. Considerando não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo 

de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.

6. Publique -se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de setembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29563 Nr: 225-34.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ZAFFALON - 

OAB:318963, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - 

OAB:

 Vistos em Correição.

1. Defiro o petitório de Ref: 71, DETERMINO o arquivamento do presente 

feito, com as devidas baixas e anotações de estilo.

2. Às providências. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 04 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22703 Nr: 749-36.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CARVALHO 

MARTINS E SILVA - OAB:11206-B, JOSÉ RENATO SALICIO FABIANO - 

OAB:14474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos em Correição.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 
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anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40748 Nr: 3204-32.2017.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO ZANIN NETO, MARIA ESTER CAETANO ZANIN, 

BENEDITO BIASI ZANIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIONE SANTOS - OAB:50454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165202-A/SP, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:236.471/SP

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO manejados por SANTO ZANIN NETO; 

MARIA ESTER CAETANO ZANIN e BENEDITO BIASI ZANIN NETO em face 

do BANCO INDUSVAL S.A., conforme fundamentação supra, determinado 

o prosseguimento da execução em apenso até seus ulteriores termos.3.2. 

Pela sucumbência, já que devida, fica a parte autora condenada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além da verba 

advocatícia, a qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil.3.3. 

Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais, Código 

36030.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 815-45.2015.811.0048

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, MARIA 

LÚCIA PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ - 

OAB:OAB/MT11152, VANDERLEI CHILANTE - OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, TAISE CAROLINA PRADELA ALVES DE ARAÚJO - 

OAB:13.232

 Vistos em correição.

1. Intimem-se as partes para que se manifestem nos autos sobre a petição 

de Ref: 182, requerendo o que entenderem oportuno, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 2. Após, com ou sem manifestação, conclusos para análise do pedido de 

levantamento do pagamento do restante dos honorários periciais.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5410 Nr: 311-54.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA. - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, providenciar o depósito 

da diligência do Oficial de Justiça,, através de emissão de guias no site do 

TJMT, para efetivo cumprimento da carta precatória na Comarca de 

paranatinga no código do processo 83582 2ª vara criminal daquela 

Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nos ser devolvida sem 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43400 Nr: 986-94.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE SANDRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por ELIENE SANDRA DA SILVA em face do 

MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 85, parágrafo 5º do Novo Código de Processo Civil.3.4. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7319 Nr: 799-72.2007.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDS, LDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a informação de fls. 

213/214, se já houve a implantação do beneficio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43396 Nr: 982-57.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREIRY APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por CREIRY APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES 

em face do MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA – MT, para CONDENAR a Requerida 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido 

aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, 
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no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 85, parágrafo 5º do Novo Código de Processo Civil.3.4. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4477 Nr: 632-26.2005.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMITA DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/O, REYNALDO BOTELHO DA FONSEÇA ACCIOLY JR - 

OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o(a) advogado(a) da 

parte autora para informar dados bancários, no prazo de 05 (cinco)dias, 

visando expedição de alvará de levantamento de valores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22068 Nr: 81-65.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO RODRIGUES FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT-12093

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do LAUDO PERICIAL, podendo inclusive 

requerer maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43441 Nr: 1023-24.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAN PEDRO FERREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por WILIAN PEDRO FERREIRA CHAVES em face 

do MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 85, parágrafo 5º do Novo Código de Processo Civil.3.4. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43428 Nr: 1011-10.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA PAULA FERREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por JANAÍNA PAULA FERREIRA CHAVES em face 

do MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 85, parágrafo 5º do Novo Código de Processo Civil.3.4. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35378 Nr: 887-61.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCE DANIELE LAURA LIMA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por GLAUCE DANIELE LAURA LIMA FERNANDES 

em face do MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA – MT, para CONDENAR a Requerida 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido 

aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 
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constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 85, parágrafo 5º do Novo Código de Processo Civil.3.4. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43436 Nr: 1018-02.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA FRIZZEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por NORMA FRIZZEIRA DA SILVA em face do 

MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 85, parágrafo 5º do Novo Código de Processo Civil.3.4. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. 

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22694 Nr: 741-59.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA MADALENA GOMES 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CAMARGO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT/3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MARIANO 

- OAB:116357

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO DOUGLAS 

MARIANO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

741-59.2013.811.0048, Protocolo 22694, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2038 Nr: 352-60.2002.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA MADALENA GOMES 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CAMARGO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT/3.610, LUIZ 

FOLETTO - OAB:5282-B/MT, RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:114387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460/O, SERGIO AFONSO MENDES - OAB:137370

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO DOUGLAS 

MARIANO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

352-60.2002.811.0048, Protocolo 2038, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3115 Nr: 253-22.2004.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA MADALENA GOMES 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VIGOLO, NELSON JOSÉ VIGOLO, 

AURORA BRAMBILA DELAI, ALCY FRANCISCO DE SOUZA, ESPOLIO DE 

GERALDO JOSE DELAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, OSNI NARCISO - OAB:56064/SP, RICARDO ALEXANDRE 

VIANA - OAB:114387, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3.533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 8380, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3.533-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO DOUGLAS 

MARIANO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

253-22.2004.811.0048, Protocolo 3115, 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): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26086 Nr: 184-04.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDS, FGPDS, JPPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença com as partes já 

devidamente qualificadas nos autos.

Foi realizado acordo (Ref: 145), objetivando a homologação judicial acerca 

da quitação de pensão alimentícia em atraso, guarda e visitas dos 

menores.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou no sentido de 

ser deferido o pedido de homologação do acordo realizado (Ref: 152).

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Novo Código de 

Processo Civil.

2.3. Isento de custas e honorários advocatícios, eis que beneficiários de 

Assistência Judiciária gratuita.

2.4. Expeça-se o necessário para a efetivação do acordo.

2.5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43961 Nr: 1291-78.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÕMICA FEDERAL - CAIXA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EDIMILSON PEIXOTO SILVA , DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS, CELINA FERREIRA DE OLIVEIRA, WELKISLEY 

PAULA LATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER SARAIVA DE SOUZA - 

OAB:MT/8.267-B, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar o advogado 

para encaminhar nos autos O Nº DA GUIA QUE FOI PAGA, POIS O RECIBO 

DE PAGAMENTO FOI GRAMPEADO SOBRE O NUMERO, GENTILEZA 

ENVIAR SEPARADAMENTE, se for o caso poderá enviar no email da vara: 

jus.unica@tjmt.jus.br, no prazo de 05 (cinco) dias, pois o oficial está 

aguardando esse recibo para efetar o cumprimento da carta precatória, 

referente ao protocolo 45606 de 31/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41803 Nr: 345-09.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. Diante da informação contida na carta precatória de Ref: 26, intime-se o 

patrono da parte requerente, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1564 Nr: 355-49.2001.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNKO SANO IKEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO LOPES, ADIRCEU CARLOS 

JERÔNIMO, MARA LÍDIA SEIXAS RODRIGUES JERÔNIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B, GIULIANO ARAKEN SILVA - OAB:5216/MT, ILDO 

ROQUE GUARESCHI - OAB:5417, NAIAMY ZWICK - OAB:22478/0

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos aos Requeridos, nos termos 

do artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, para em querendo apresentarem as 

contrarrazões em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26357 Nr: 253-36.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLARIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA ARAÚJO DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Vistos em Correição.

1. Defiro o pedido retro para que seja expedida nova Requisição de 

Pequeno Valor ao COREJ do E. Tribunal Federal da 1ª Região, para 

levantamento dos valores devidos, conforme solicitado na petição acima 

mencionada.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de setembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29176 Nr: 85-97.2016.811.0048

 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: LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BH COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Vistos em Correição.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, NCPC).

2. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência do artigo 524, do NCPC.

3. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC).

 4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

5. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 6. Faça-se as alterações necessárias na capa dos autos.

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 042/2018/DF

 O Doutor Rafael Siman Carvalho, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Marcelândia , Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições leais,

 CONSIDERANDO que a servidora Milene Batista Ribeiro, matricula 6372, 

Gestora Geral, irá usufruir 20 dias de férias referente ao exercício 2016, 

no período de 10 a 29/09/2018.

 RESOLVE:

 DESIGNAR Andressa Caroline de Barros Colpini Okada, Distribuidora, 

matricula n. 25752,  para exercer, a função de Gestor Geral, no período de 

10 a 29/09/2018.

 Publique-se. Registre-se, Cumpra-se.

 Marcelândia-MT, 05 de setembro de 2018.

 RAFAEL SIMAN CARVALHO

 Juiz Substituto e Diretor do Fórum de Marcelândia

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69250 Nr: 846-42.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA, 

ANÉSIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA EPP, VALDECI SILVANO, DAVI 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 99. Intime-se o acusado, bem como o seu advogado 

constituído, para apresentar defesa prévia no prazo legal, notificando o 

acusado de que, caso o advogado constituído tenha renunciado à 

procuração, deve constituir outro ou informar ao Juízo se deseja ser 

representado pelo dativo nomeado às fls. 98.

Após a apresentação de defesa prévia, à Secretaria para que certifique a 

apresentação de defesa prévia por todos os denunciados.

Em seguida, voltem os autos conclusos para decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75051 Nr: 370-33.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Santana Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Em razão do descumprimento das medidas cautelares, conforme noticiado 

nos autos apenso nº 1542-10.2018.811.0109 (77134), fato que culminou 

com decretação da prisão preventiva do réu Fábio Santana Chagas, 

REVOGO o benefício concedido às fls.59/60, devendo o réu ser mantido 

segregado até sentença, onde será novamente reanalisado a 

possibilidade da concessão de liberdade.

Destarte, vistas dos autos à Defesa para alegações finais.

 Em tempo, à secretaria para que proceda o tarjamento dos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62450 Nr: 1132-25.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJUR AUTO PEÇAS LTDA - ME, JADEIR 

CANGUSSU NOGUEIRA JUNIOR, ZORAIDA VALADARES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65042 Nr: 244-85.2015.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76295 Nr: 1164-54.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NPA, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que a conciliação restou infrutífera, sai o requerido intimado 

do prazo de 15 dias para apresentar contestação. Em seguida, vista à 

parte requerida para impugnação, no prazo de 15 dias. Logo após, vistas 

ao MP. Em seguida, voltem os autos conclusos para a decisão.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 05 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75915 Nr: 950-63.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE CASTRO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Consubstanciado a manifestação do Ministério Público de fl. 80, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO do signatário da petição de fls. 48/49, para que 

regularize a sua representação processual, sob pena de nulidade dos 

atos processuais.

 Com relação ao recebimento da denúncia, este foi feito implicitamente no 

dia 24 de maio de 2018, oportunidade em que o magistrado analisou a 

defesa preliminar e verificou não incidir no caso em concreto nenhuma 

hipótese de absolvição sumária, bem como agendou audiência de 

instrução e julgamento. A teoria do recebimento implícito da denúncia é 

aceita pela maioria dos Tribunais, mas divergem uns dos outros quanto à 

interrupção do prazo prescricional. Assim sendo, para evitar 

questionamentos futuros, RECEBO formalmente a DENÚNCIA nesta data, 

pelos motivos e fundamentos já explicitados acima.

Por fim, DETERMINO a secretaria que remeta o presente feito a Autoridade 

Policial para apurar a conduta criminosa de Hilário Marques, citado a fl. 46.

 Após, ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 03 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74519 Nr: 2066-41.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Por todo o exposto, atendendo a tudo quanto foi argumentado e 

demonstrado e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de condenação constante na denúncia e, em consequência, 

CONDENO ALCIMAR ALVES DA SILVA, antes qualificado, pela prática da 

conduta ilícita de ESTUPRO DE VULNERÁVEL, previsto no art. 217-A do CP 

e artigo 71 do Código Penal. .... Fixo o regime fechado como o inicial para o 

cumprimento da pena, considerando que a pena está acima de 08 anos, 

conforme o que preceitua o art. 33, §2º, “a”, do CP.O réu não faz jus aos 

benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal, uma vez que a pena 

aplicada ultrapassa o limite legal estabelecido pelo artigo.Nego o direito de 

recorrer em liberdade do réu, considerando que os fatos que justificaram 

a prisão preventiva ainda estão presentes, uma vez que o denunciado é 

pessoa próxima à vítima e ambos residiam no mesmo imóvel, que é do 

denunciado. Ademais, foi considerada a gravidade em concreto do crime, 

uma vez que se trata de ato libidinoso praticado por mais de uma vez 

contra criança com apenas 10 anos de idade e diante das ameaças feitas 

à vítima.Após o trânsito em julgado:a) Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados;b) Oficie-se ao TRE para que proceda a suspensão dos direitos 

políticos do condenado pelo tempo da condenação, com fulcro no art. 15, 

III, da CF;c) Determino que o Cartório deste juízo criminal expeça carta de 

sentença com remessa ao juízo das execuções penais, a fim de ser 

viabilizada a execução da pena, nos termos do art. 105 da Lei de 

Execuções Penais;Publique-se, Registre-se e Intimem-se, observando-se 

que as vítimas deverão ser intimadas, na forma disposta pelo § 2º, do art. 

201 do CPP.Publique-se, registre-se e intimem-se, sendo que deverá ser 

intimado o defensor e o réu pessoalmente, sendo que para este deverá 

ser perguntado se deseja recorrer da presente sentença. Ciência ao 

MP.Atualize-se o BNMP 2.0.Marcelândia/MT, 31 de agosto de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75434 Nr: 649-19.2018.811.0109

 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): GILBERTO COCCO DALABETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado à fl.110.

 Destarte, DESIGNO audiência de conciliação para data de 12/09/2018, às 

14:15 horas.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76674 Nr: 1322-12.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Barbosa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O

 Vistos em correição.Diante da certidão à fl.49 e da impossibilidade de 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o DR. ADALTON VITAL 

PEREIRA, OAB/MT nº 22371/O, com escritório profissional sito à Rua dos 

Ariris nº214-A, Bairro Setor Comercial, Sinop/MT, CEP nº 78550-186, 

F o n e s :  ( 0 6 6 ) 3 5 3 1 - 0 2 1 9  e  ( 0 6 6 )  9 9 9 9 - 6 1 9 6 4 ,  e - m a i l : 

vitaljur@vitaladvice.com.br, para promover a defesa do réu ALDO 

BARBOSA LIMA .Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 10 URH, considerando que a 

presente ação penal estar em sua reta final, faltando tão somente o 

oferecimento de memoriais pela defesa.Nos termos do artigo 2º do 

Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público 

não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 1724-30.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CESAR TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dener Felipe Felizardo e 

Silva - OAB:OAB/MT 21.678

 Vistos etc.

Em que pese os fundamentos e arguições da manifestação às fls. 

115/118, mantenho a sentença recorrida por seus próprios termos.

Porquanto, remeta-se à apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignando nossas singelas homenagens.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 06 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64765 Nr: 98-44.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTO ZEFERINO LIMA, WESLEY PEREIRA DE 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público e decreto a revelia do denunciado 

Welton Zeferino Lima, pois foi intimado pessoalmente e não compareceu à 

solenidade. Igualmente, decreto a perda da fiança paga pelo citado 

denunciado em favor da Conta Única do Juízo.

Encerrada a instrução processual, devolvidas as cartas precatórias, vista 

às partes para alegações finais no prazo legal de forma sucessiva.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 06 de Setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42916 Nr: 354-65.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 (...).O processo foi suspenso em 16/04/2010, pois o réu não foi 

encontrado e foi citado por edital.Reiniciou-se a instrução probatória em 

14/02/2017 (ocasião em que o acusado foi preso, conforme consta no 

pedido de revogação da prisão preventiva de fls. 95).Foi decretada a 

liberdade provisória do acusado. Apresentada a defesa prévia, foi 

agendada audiência de instrução e julgamento para esta data.É o 

relatório.Decido.Conforme requerido pela Defesa, com a concordância do 

Ministério Público, o prazo prescricional foi interrompido em 31/07/2007, 

com o recebimento da denúncia (fls. 38), sendo suspenso em 16/04/2010 

(fls. 89), transcorrendo-se 02 (dois) anos e 09 (nove) meses. O processo 

e o prazo prescricional voltaram a ter o seu curso na data de 14/02/2017, 

com a prisão do denunciado (conforme informações prestadas no pedido 
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de revogação da prisão preventiva às fls. 95). Assim, até a presente data, 

totaliza 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias. Somando-se os 

prazos, transcorreram-se 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) 

dias.Considerando que o denunciado era menor de 21 na data dos fatos, 

incide no presente caso o disposto no art. 115 do CP, reduzindo-se o 

prazo prescricional pela metade.Tendo em vista que o crime de furto do 

caput do art. 155 do CP tem a pena máxima de 04 anos de reclusão, 

prescreve em 08 anos, com a redução do art. 115 do CP cai para 04 

anos.Assim sendo, entendo que está prescrita a pretensão punitiva pelos 

fatos narrados na denúncia.Desta forma, EXTINGO A PUNIBILIDADE do 

DENUNCIADO ROBERTO CARLOS BRAS pelos fatos narrados na 

denúncia, com fundamento nos artigos 109, IV, c/c 115 e 107, IV, todos do 

CP.Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.Saem os presentes 

intimados. Intime-se pessoalmente o acusado. (...).Marcelândia/MT, 30 de 

Agosto de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75786 Nr: 877-91.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO NUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado 

RODRIGO NUNES GONÇALVES. Todavia, aplico-lhe as seguintes medidas 

cautelares:1)O denunciado reside na Rua 21, número 45, bairro União, 

Matupá, deverá comunicar ao Juízo qualquer mudança de 

endereço;2)Proibição de ausentar-se da comarca de Matupá sem informar 

o Juízo.3)Proibição de acesso e/ou frequência a determinados lugares, 

como bares, prostíbulos e afins;4)Proibição de prática crimes, quaisquer 

que sejam o seu potencial lesivo;Sirva a presente decisão como ALVARÁ 

DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso. Atualize-se o BNMP 

1.0 e 2.0.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva das testemunhas não 

residentes na comarca. Expeça-se carta precatória para oitiva da vítima 

Rosilaine, cujo endereço está nos autos nas fls. 28.Quanto ao fato 

narrado pelo Advogado de Defesa, de que houve intimidação por parte do 

representante do Ministério Público, entendo que não ocorreu tal 

intimidação, houve apenas pedidos de indeferimentos de perguntas 

repetidas, que foram deferidas por este magistrado, conforme o que 

preceitua o art. 212 do CPP.Quanto à droga apreendida, considerando que 

a defesa não tem interesse em produzir contraprova, determino a sua 

incineração. Comunique-se a Autoridade Policial para que proceda à 

incineração.Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 

16h30min encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, 

Estagiário do Gabinete, que digitei o presente termo.Marcelândia/MT, 31 de 

Agosto de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75284 Nr: 548-79.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEAN NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido de prova emprestada dos autos 75334. À Secretaria para 

que junte aos presentes autos cópia integral dos autos 75334.

Encerrada a instrução processual, vista à Defesa para alegações finais 

no prazo legal, considerando que o MP fez alegações orais. Ocasião em 

que a Defesa deve se manifestar sobre os documentos juntados (cópia 

dos autos 75334).

Após, voltem os autos conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 31 de Agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69719 Nr: 1154-78.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRES & HARRES LTDA - ME, MARCIO 

ANTONIO HARRES, MARCELO ADRIANO HARRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HARRES & HARRES LTDA - ME, CNPJ: 

07009986000100, Inscrição Estadual: 13.276.476-8, atualmente em local 

incerto e não sabido MARCIO ANTONIO HARRES, Cpf: 65182944187, Rg: 

958.626, Filiação: Carlos Edmundo Harres Neto e de Oliva Martins Harres, 

data de nascimento: 09/05/1971, brasileiro(a), natural de Faxinal do 

Guedes-SC, solteiro(a), comerciante, Telefone (66) 3536-2635 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARCELO ADRIANO HARRES, 

Cpf: 99019744100, Rg: 1150368-8, Filiação: Carlos Edmundo Harres e de 

Olívia Martins Harres, data de nascimento: 03/12/1976, brasileiro(a), 

natural de Xanxerê-SC, solteiro(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de HARRES 

& HARRES LTDA - ME, MARCIO ANTONIO HARRESE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA n°20157151, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20157151/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 39.318,44 - Valor Atualizado: R$ 39.318,44 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, 

conforme requerido às fls. 20/21.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 05 de setembro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68906 Nr: 692-24.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLICZESKI & GOLICZESKI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GOLICZESKI & GOLICZESKI LTDA ME, 

CNPJ: 06879066000180. 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 
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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: 05/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

GOLICZESKI & GOLICZESKI LTDA ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA n° 201413414, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 201413414/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/10/2014

 - Valor Total: R$ 101.135,60 - Valor Atualizado: R$ 101.135,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, 

conforme requerido às fls. 25/26.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 05 de setembro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74639 Nr: 2091-54.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUALDINEI SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido do item 7, concedo o prazo de 05 dias para o advogado 

juntar o endereço das pessoas a serem ouvidas como testemunhas do 

Juízo, pois foram referidas no interrogatório do denunciado, uma vez que 

elas presenciaram a busca e apreensão das drogas na residência do 

denunciado. Com relação ao pedido de juntada dos autos de busca e 

apreensão, indefiro o pedido, uma vez que a Defesa já tinha conhecimento 

destes autos desde o início do processo e não requereu a juntada em 

momento oportuno.

Após o prazo de 05 dias, voltem os autos conclusos para a designação 

de audiência.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 11h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 03 de Setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71031 Nr: 134-18.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DE OLIVEIRA 93438087120, DIRCEU 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIRCEU DE OLIVEIRA 93438087120, 

CNPJ: 11663957000134 e atualmente em local incerto e não sabido DIRCEU 

DE OLIVEIRA, Cpf: 93438087120, Rg: 1025111-1, Filiação: Maria 

Aparecida de Oliveira e Fortunato Calisto de Oliveira, data de nascimento: 

13/08/1978, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), Telefone 66 

9601 8972. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de DIRCEU 

DE OLIVEIRA 93438087120 e DIRCEU DE OLIVEIRA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA n° 201616013, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 201616013/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/10/2016

 - Valor Total: R$ 22.896,41 - Valor Atualizado: R$ 22.896,41 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, 

conforme requerido às fls. ______.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 05 de setembro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65214 Nr: 375-60.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAHLIN SANTANA SANTOS, THALES VITOR 

SANTANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que os denunciados não foram intimados para a audiência, 

redesigno a solenidade para a data de 29/01/2019 às 13h30. Intimem-se 

os réus, bem como as testemunhas Fernanda e Adenilson.

Expeça-se carta precatória para o interrogatório do denunciado Dahlin no 

Juízo Deprecado, bem como intimando-o da data da solenidade que será 

realizada neste Juízo.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 30 de Agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44191 Nr: 1586-15.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Vistos, etc.

Cancelo a audiência designada, ante a não localização das testemunhas 

arroladas.
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Destarte, vista ao Parquet para que anexe aos autos os endereços atuais 

das testemunhas a serem inquiridas, ou, sendo caso, manifeste-se quanto 

à desistência nas respectivas oitivas.

Após, conclusão.

 Marcelândia/MT, 28 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76289 Nr: 1160-17.2018.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13.076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que a requerida está em local incerto e não sabido, defiro o 

pedido de citação por edital da parte requerida para que, querendo, 

conteste o pedido no prazo legal.

Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos para a decisão.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 05 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67794 Nr: 183-93.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DE OLIVEIRA LOPES MADEIRAS - ME, 

ROMARIO DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. DE OLIVEIRA LOPES MADEIRAS - ME, 

CNPJ: 10850597000117. 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: 01/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de R. DE 

OLIVEIRA LOPES MADEIRAS - ME e ROMARIO DE OLIVEIRA LOPES, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 201517199, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

201517199/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/12/2015

 - Valor Total: R$ 1.155.417,00 - Valor Atualizado: R$ 1.155.417,23 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Analisando os autos, depreende-se que já 

foram realizadas diversas tentativas de intimação do executado, as quais 

restaram infrutíferas.Diante disso, defiro o requerimento à fl. 16, 

aplicando-se a Súmula 414 do STJ, e DETERMINO que o executado seja 

intimado via EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias.Em relação ao executado 

Sr. Romario de Oliveira Lopes, DEFIRO o pedido de citação do por oficial 

de justiça, no endereço informado da CDA de fls. 24/25, tendo em vista 

que restou frustrada a citação por correio. Após, certifique-se o decurso 

de prazo, vista ao exequente para requerer oque for de 

direito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 27 de agosto 

de 2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 05 de setembro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72838 Nr: 1163-06.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público, considerando que o acusado 

mudou-se de endereço sem comunicar o Juízo, decreto a revelia do 

acusado.

Vistas ao Ministério Pública para localizar a vítima.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 30 de Agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68352 Nr: 425-52.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C MATIAS MADEIRAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J C MATIAS MADEIRAS ME, CNPJ: 

07200169000134, Inscrição Estadual: 13.290.116-1. 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: 28/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de J C 

MATIAS MADEIRAS ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA n° 20142844, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20142844/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/04/2014

 - Valor Total: R$ 172.251,90 - Valor Atualizado: R$ 172.251,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, 
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conforme requerido às fls. ______.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 05 de setembro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68620 Nr: 576-18.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO ANDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual, voltem os autos conclusos para a 

sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 05 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68173 Nr: 348-43.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO BASSANEZE LTDA - LTDA, DIEGO 

LINCOLN HANGAI, KETHYUSCIA HANGAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LATICÍNIO BASSANEZE LTDA - LTDA, 

CNPJ: 08257585000131. 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: 08/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

LATICÍNIO BASSANEZE LTDA - LTDA, DIEGO LINCOLN HANGAIE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 

201511221, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

201511221/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/04/2015

 - Valor Total: R$ 245.289,70 - Valor Atualizado: R$ 245.289,67 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, 

conforme requerido às fls. ______.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 05 de setembro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74027 Nr: 1749-43.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20.430

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público e revogo a condição de 

comparecimento bimestral em Juízo. Com relação à condição de não se 

mudar da comarca, modifico-a para que o réu não se ausente/não mude 

da comarca sem comunicar o Juízo. Quanto às demais condições da 

liberdade provisória (fls. 100/101), continuam valendo. Com relação à 

mudança do réu para Peixoto de Azevedo, basta ele comunicar o 

endereço onde possa ser encontrado.

Encerrada a instrução processual, aguarde-se o retorno da carta 

precatória. Após, vista às partes para alegações finais no prazo legal de 

forma sucessiva.

Em seguida, voltem os autos conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 30 de Agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60409 Nr: 366-06.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Tendo sido aceita a proposta de suspensão condicional do processo, 

SUSPENDO O PROCESSO e o curso prescricional pelo prazo acordado (02 

anos), devendo o denunciado cumprir as condições aceitas. Após a 

comprovação do cumprimento das condições, que deverá ser certificado 

pela Secretaria, EXTINGO A PUNIBILIDADE do denunciado, devendo os 

autos serem arquivados.

Fica advertido o denunciado que o descumprimento de qualquer uma das 

condições revogará o acordo e o processo criminal continuará o seu 

curso regular.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 05 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62313 Nr: 997-13.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Ribeiro Mota - 

OAB:10.491-B / MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76973 Nr: 2479-14.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WÂNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64236 Nr: 2223-42.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMILTON LEMUNG, LIDIA 

HASCKEL LEMUNY, Rosalina Lubke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para que informe o 

endereço atualizado da senhora LIDIA HASCKEL LEMUNY, visto que esta 

não foi encontrada no endereço indicado no mandado conforme certidão 

de Ref. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54381 Nr: 633-98.2014.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOÉ CORTES, ZELIA CORTES, ADEMIR CORTES, 

ADEMAR CORTES, EDILSON CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TEREZINHA BARANOSKI CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 633-98.2014.811.0111 (Código 54381)

Classe – Assunto: Arrolamento Sumário

Requerente: Noé Cortes

Requerido: Espólio de Terezinha Baranoski Cortes

Vistos.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando o plano de partilha amigável.

Após, conclusos para a sentença homologatória.

Matupá (MT), 03 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35878 Nr: 719-74.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucirlei Bohrer Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 Processo nº 719-74.2011.811.0111 (Código 35878)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

 Requerente: Lucirlei Bohrer Miguel

Requerido: Carlindo Miguel

Vistos.

Quanto ao pedido de bloqueio do veículo via RENAJUD, INDEFIRO. Isso 

porque, em consulta ao sistema, há informação de que o veículo que se 

busca penhorar foi roubado, o que impede a efetivação da medida, seja 

via sistema, seja via Oficial de Justiça.

Todavia, autorizo nova tentativa de bloqueio de valores via BACENJUD.

 Se positiva, intime-se o executado.

 Se frustrada a tentativa de bloqueio de valores, INTIME-SE a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito.

Matupá (MT), 03 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74421 Nr: 1207-82.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, JAKSON DARLYN FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS VIDIGAL 

SANTOS - OAB:21105/O

 Processo nº 1207-82.2018.811.0111 (Código 74421)

Classe – Assunto: Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização

 Requerente: Carlos Roberto Ferreira

Requerido: Club Mais Administradora de Cartões

 Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização proposta por CARLOS ROBERTO 

FERREIRA em face de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, 

ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, em audiência de conciliação (ref.23), as 

partes formalizaram acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso.

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabeleceram espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requereram a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Revogo a concessão da justiça gratuita, eis que alterada a realidade 

financeira do requerente, bem como por ter informado que exerce a 
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atividade de garimpeiro, cuja renda ultrapassa o salário mínimo vigente, 

sem comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Outrossim, silente o acordo quanto à distribuição das custas, condeno as 

partes ao pagamento das custas e despesas processuais, “pro rata”, nos 

termos do artigo 90, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57706 Nr: 1054-54.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Emilia G. Rueda - 

OAB:OAB-PE 23.748

 Processo nº 1054-54.2015.811.0111 (Código 57706)

Classe – Assunto: Indenizatória

Requerente: Evandro Carneiro

Requeridos: Nobre Seguradora do Brasil S.A. e Outro

Vistos.

Em pesquisa realizada no E. Tribunal Estadual, verifiquei que o agravo 

interposto foi julgado improvido.

Assim, intime-se a requerida Nobre Seguradora do Brasil S.A. para pagar 

as custas e despesas processuais.

Não havendo pagamento, comunique-se ao Departamento de Arrecadação 

e Controle para providências.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59634 Nr: 59-07.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIDE BERTOLDO VERRUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:13849 / 

MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 59-07.2016.811.0111 (Código 59632)

Classe – Assunto: Ação Ordinária

Requerente: Naide Bertoldo Verruck

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição retro (ref.26) e dos documentos que a 

acompanham, intime-se a parte requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do § 1º do artigo 437 do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54226 Nr: 516-10.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA APARECIDA DA SILVA

 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: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Código nº 54226

Processo nº 516-10.2014.811.0111

Classe – Assunto: Execução

Exequente: HSBC FINANCE BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

Executado: Fátima Aparecida da Silva

Vistos em correição.

Considerando a sentença de fls. 82, intime-se a parte executada para que 

informe a conta bancária para transferência dos valores bloqueados às 

fls. 59-60, tendo em vista que estão vinculados nesses autos.

Sendo assim, com a informação da referida conta, expeça-se alvará em 

favor da parte executada.

Após, cumpridas todas as formalidades, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 28 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75611 Nr: 1736-04.2018.811.0111

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NOÉ CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 Vistos. 1)Abra-se vista ao curador especial, Dr. Igor Neves Carvalho, 

para se manifestar no prazo de 15 dias. 2) OFICIE-SE à equipe 

multidisciplinar deste Juízo, para que realize o estudo psicossocial com o 

curatelado e o curador provisório. OFICIE-SE à APAE para que apresente 

relatório a respeito dos atendimentos feitos a Ademir Cortes 3) Após, com 

a juntada dos relatórios, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53274 Nr: 1383-37.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 1) REDESIGNO a audiência para o dia 31 de outubro às 14h. 2) Intime-se 

pessoalmente a parte autora acerca da data da audiência. 3) Intime-se a 

parte autora para se manifestar quanto a necessidade de oitiva das 

testemunhas arroladas à fls. 63, tendo em vista que, embora intimado, não 

compareceram a audiência de instrução. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53571 Nr: 1668-30.2013.811.0111

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MOBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBT, JO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 
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OAB:8011/MT

 “Vistos. 1) Defiro o juntada dos documento apresentados pela Sra. 

Marlene. 2)Solicite-se resposta aos ofícios de fls. 96/97. 3) EXPEÇA-SE 

carta precatória para a Comarca de Guarantã do Norte, para a oitiva das 

testemunhas arroladas na petição inicial. 4)Após abra-se vista ao 

Ministério Público.5) Homologo o pedido de desistência. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50811 Nr: 697-79.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIOLVANDE ALVES DE SOUSA, MARCELA 

VENITH DE SOUSA, ANEZIO CASSIMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, Belarmina de Souza - OAB:2494/MT, ROSELUCIA 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 Vistos. 1) Cumpra-se a determinação de fls. 308, segundo a qual deverá 

a gestora judiciária promover a imediata restituição dos documentos 

pessoais de Flavio Costa Neves, visto que pendente de cumprimento 

desde novembro de 2017. 2) REDESIGNO a audiência para a data de 30 de 

outubro às 15h30min para oitiva da testemunha faltante (Altamir Kutkoski). 

3) Expeça-se carta precatória para Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, 

com a finalidade da oitiva da acusada Marcela Venith de Sousa, no 

endereço indicado na certidão de fls. 329. 4) Intime-se, ainda, o policial 

militar Altamir Kutkoski, com as advertências relacionadas ao não 

comparecimento injustificado. Sem prejuízo, dado o comparecimento 

injustificado, fixo-lhe multa de 1 salário mínimo. 5) Defiro o pedido 

ministerial de fls.372, devendo a secretaria expedir carta precatória para a 

comarca de Guarantã do Norte, a fim que seja inquirido o policial militar 

Timoteo Lucena Pessoa, atualmente lotado em Novo Mundo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51258 Nr: 1152-44.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE DEUS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Vistos. 1) Defiro integralmente o pedido de fls. 128. Cumpra-se a 

secretaria. 2) Redesigno a audiência para 30 de outubro de 2018 as 14h, 

ato para o qual deverão ser intimadas todas as testemunhas faltantes. 3) 

Decreto a revelia do acusado João de Deus Pereira da Silva nos termos do 

art. 367 do CPP, uma vez que mudou-se de endereço sem informar ao 

Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76835 Nr: 2406-42.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CALDEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE 

DISTRIBUIÇÃO S.A., MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS 

CREDITÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2406-4.2018.811.0111 (Código 76835)

Classe – Assunto: Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização

Requerente: Rubens Caldeira ME

Requerido: Martins Comércio e Serviços de Distribuição

Vistos.

Trata-se de Ação objetivando a Declaração de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Dano Moral proposta por RUBENS CALDEIRA ME em face 

de MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E OUTRA., todos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente noticiou não possuir 

mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela extinção 

(ref.5).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, antes de perfectibilizada a citação da parte requerida, 

resta ao Juízo apenas a homologação de sua desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte requerente em custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65854 Nr: 406-06.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. B. F. INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO VILSON SOLANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autor, para que efetue o 

preparo da Carta Precatória à Comarca de Guarantã do Norte/MT para 

cumprimento do Mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73721 Nr: 816-30.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIA OENNING DOS SANTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11913 Nr: 442-34.2006.811.0111

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo João Zanata - 

OAB:8.360, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte embargada, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 5 dias, efetuar o pagamento das custas processuais no valor 

total de R$ 425,16 (...), sendo uma guia de R$ 342,60 de custas judiciais e 

outra guia de R$ 82,56 de taxa judiciária, sob pena de protesto.

 OBSERVAÇÕES: 1 - A guia para pagamento deverá ser retirada através 

do site www.tjmt.jus.br > serviços > guias > custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes; 2 - Após o pagamento a parte deverá apresentar a guia 

e o comprovante na Central de Arrecadação e Arquivamento no Fórum 

dessa Comarca.

 Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

Juizado Especial Cível e Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68767 Nr: 2061-13.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Vistos. 1) Tendo em vista que não houve requerimentos referente à fase 

402 do CPP, ABRA-SE vista ao Ministério Público e, posteriormente, à 

Defesa, para apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco 

(05) dias cada. 2) Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60710 Nr: 458-36.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliziania Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Vistos. Homologo o pedido de desistência das testemunhas faltantes. 

Decreto a revelia da acusada Eliziania, uma vez que mudou-se de 

residência sem comunicar o juízo (CPP 367). Abra-se vista à defesa, para 

o oferecimento dos memoriais finais em 5 dias. Após, venham-me os autos 

conclusos para prolação da sentença, atentando-se quanto a 

necessidade de arbitramento de honorários advocatícios proporcionais a 

ambos os advogado nomeados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54543 Nr: 776-87.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANTONIO BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA LENZI - 

OAB:13287/0-MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:23125 O, 

PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999

 Vistos. Considerando a manifestação da defesa e do Ministério Publico 

rejeito a denúncia, porquanto não obstante tenham sido preenchidos os 

requisitos do art. 41 CPP, transcorreu-se prazo superior a 04(quatro) anos 

desde a consumação do fato delitivo, o que inviabiliza o recebimento da 

denúncia, nos termos do art. 395 inciso II, do CPP. Ante o exposto, rejeito a 

denúncia, e por consequência julgo extinta a punibilidade de Marcelo 

Antonio Balbinot, pelo crime apurado nesse processo (art. 50, da Lei 

9605/98), com fundamento no art. 109, inciso VI, do CP, combinado com o 

art.107 inciso IV, do CP. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59925 Nr: 182-05.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MELLO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA e o faço 

para CONDENAR o réu WILLIAN MELLO DA SILVA, já qualificado nos 

autos, nas sanções do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.(...).Indo à 

terceira fase de fixação da pena, da mesma forma, ausentes causas de 

diminuição e de aumento de pena, o que resulta na manutenção da pena 

nos termos acima mencionados, ou seja, em ADVERTÊNCIA e 02 (dois) 

meses de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, conforme as 

aptidões do condenado, à razão de uma hora de tarefa por dia de 

condenação, fixadas de modo que não prejudique a jornada normal de 

trabalho, sendo certo que o local e as atribuições serão fixadas pelo Juízo 

da Execução Penal, nos termos do art. 28, incisos I e II, da Lei 11.343/06 e 

artigo 46 de Código Penal, pena esta que torno DEFINITIVA.(...)Cumpra-se, 

expedindo o necessário.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 06 

de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62343 Nr: 1183-25.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR APARECIDO DOS SANTOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Ante o exposto JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDGAR APARECIDO 

DOS SANTOS MENDES, já qualificado nos autos, em relação ao crime 

previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 1º, da Lei n. 

12.736/2012, pelo cumprimento integral de sua pena.Transitando em 

julgado esta sentença, proceda-se às baixas, comunicações e anotações 

necessárias, arquivando-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 06 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59914 Nr: 3755-03.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Zottesso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Economica Federal, Sicredi Centro Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar, tendo em vista a 

juntada do Ofício de Ref: 48, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 5554 Nr: 543-62.2002.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, Aline Gabrielle P. de Camargo R.P/Mãe Rosilene P. 

de Camargo, AdMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:MT - 12.588, Betânia Patricia Salles - OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Peterson de Camargo - 

OAB:18.102/MT, Mizael de Souza. - OAB:16842, Pérsio Oliveira 

Landim - OAB:12295

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça de fl. 95 e comprovantes a ela anexados, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40096 Nr: 1802-77.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 
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de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovanice Alves dos Santos, Judino Figueiredo 

Loureiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termo da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

de fl.147, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40422 Nr: 181-11.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva, Fonseca Manfrin & Cia 

Ltda - Hosp. Mat. Laura de Vicunã II, Maria Cristina Nasser Manfrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA 

- OAB:8764/O, Danielle Avila Almeida Gama Martins - OAB:14.442-B, 

Danilo Gaiva Magalhães dos Santos - OAB:19.493, Felipe Amorim 

Reis - OAB:12931, Francisco Anis Faiad - OAB:3520, Marco Antonio 

Magalhães dos Santos - OAB:12550, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, bem como em 

cumprimento ao determinado no artigo 431 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça impulsiono este feito para que 

seja intimado o advogado que se encontra com carga dos autos para que 

proceda sua devolução em cartório, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente a metade 

do salário mínimo e comunicação à Seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61877 Nr: 339-90.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto, Paulo Videira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526/O, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, Moacir 

Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Diante do exposto, nos termos da fundamentação acima desenvolvida 

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA C/C 

LIVERDADE PROVISÓRIA DO ACUSADO, o que faço com fulcro no art. 

312 e ss. do CPP.II – DAS DISPOSIÇÕES FINAISConforme exposto acima, 

determino: Cientifique-se a Defesa e a Acusação do indeferimento do 

pedido de revogação da prisão preventiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62455 Nr: 698-40.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Diante do exposto, nos termos da fundamentação acima desenvolvida 

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA C/C 

LIVERDADE PROVISÓRIA DO ACUSADO, o que faço com fulcro no art. 

312 e ss. do CPP.II – DAS DISPOSIÇÕES FINAISConforme exposto acima, 

determino: Cientifique-se a Defesa e a Acusação do indeferimento do 

pedido de revogação da prisão preventiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70305 Nr: 3259-37.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oesdras Marques Arruda Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado Oesdras  Marques  Ar ruda 

Santada.Cientifique-se a Defesa e o MPE.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72586 Nr: 1874-20.2018.811.0030

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Designo audiência continuação para o dia 21/09/2018, às 10h00mim.

Tendo em vista que a Defesa apresentou as mesmas testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público, procedam-se as intimações destas para 

que compareçam na audiência designada.

Considerando que a Defensora Pública estará no gozo de suas férias, 

nomeio para o ato o Dr. Jonas Mendes Barravieira, inscrito na OAB, sob o 

n. 13.116/MT, advogado atuante nesta comarca, devendo o referido 

advogado ser intimado da presente nomeação.

Vale a presente decisão como carta precatória para intimação do 

adolescente, bem como mandado de intimação das testemunhas arroladas 

pela Acusação e Defesa.

 Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 

- STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32106 Nr: 229-93.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACY DOS SANTOS MODOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), Dr Wilker Christi Corrêa, para querendo, se manifeste 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32127 Nr: 351-09.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s) Dr Wilker Christi Corrêa, 

para manifestar, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32447 Nr: 544-24.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Dicinéia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, 

Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), DR Wilker Christi Corrêa, querendo, se manifestem 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31833 Nr: 40-18.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Leal de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s) Dr Wilker Christi Corrêa, para querendo, se 

manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10068 Nr: 511-73.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita da Conceição Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.IV. Sem custas.V. 

Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE os autos com as baixas 

e anotações necessárias.DECLARO esta sentença publicada com a 

entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Saem os presentes intimados.Às providências.Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44225 Nr: 898-10.2018.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I - RELATÓRIO. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

ajuizou Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária.

Entrementes, o requerente manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda, postulando a extinção – Ref. 23.

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Custas pela parte autora.

Ausente penhora/arresto efetivada nos autos, deixo deferir o pedido 

levantamento e demais relacionados à constrição de bens.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8407 Nr: 497-60.2008.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claire Vogel Dutra - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NORTELÂNDIA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

 A Doutora Marina Carlos França, Juiza de Direito e Presidente do Tribunal 

do Júri da Comarca de Nortelândia - MT, na forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri , na sessão ORDINÁRIA, com início previsto para o dia , 27/09/2018 

às 08:30 horas, é a seguinte, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento, no Plenário do Fórum da Comarca de Arenápolis/MT, uma vez 

que esta Comarca não possui Plenário adequado para a realização das 

Sessões do Tribunal do Júri:

DATA DADOS DO PROCESSO

27/09/2018

CÓD. 8407

 RÉU: ALUIZIO RODRIGUES MENDES

 VÍTIMA: CINEY FERREIRA DA SILVA FÉLIX ADVOGADOS: JOSÉ C. DE A. 

BENEVIDES E DR. NILTON G. DA SILVA

Eu, Bethânia Maximiana de Souza,(Técnico Judicial), que o digitei e Taiza 

Ormond Granja(Gestora Judicial), o conferi.

Nortelândia - MT, 10 de julho de 2018.

Marina Carlos França

JUIZA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57679 Nr: 1693-67.2017.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

requerida, presumida a hipossuficiência pela postulação pela Defensoria 

Pública, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC.

Recebo o presente cumprimento de sentença, pois que presentes os seus 

pressupostos e condições, nos termos do art. 536 do NCPC.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, do 

art. 536, c.c. o art. 525, ambos do NCPC), dê cumprimento à obrigação de 

fazer, consistente na desocupação do imóvel residencial de 420m², 

localizado na rua Projetada, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca de 

Nova Canaã do Norte, ou, querendo, impugne o cumprimento de sentença 

no prazo de 15 (quinze) dias, na dicção do art. 525 do NCPC, sob pena de 

remoção de pessoas e coisas com auxílio de força policial e/ou imposição 

de multa, nos termos do art. 536, § 1°, do NCPC.

No intuito de dar celeridade aos feitos em trâmites, com o objetivo de firmar 

acordo entre as partes, dando fim ao presente litígio, defiro o pleito da 

parte autora para designação de audiência de conciliação.

Assim, DESIGNO audiência para o DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 

17H00.

Ademais, em razão da desativação da Defensoria Pública nesta Comarca, 

informação veiculada pelo Ofício nº 31/2017/DPE/M, nomeio como 

defensor dativo da parte autora, o nobre causídico(a) Dr(a). EDUARDO 

MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - OAB/MT Nº 22.577/O, cuja verba 

honorária será fixada ao final do processo.

Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a) sobre o teor da 

nomeação para que se faça presente na apontada solenidade.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33521 Nr: 474-68.2007.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON BONFIM DOS SANTOS, NALVA APARECIDA 

BONFIM DOS SANTOS HORODENSKI, LEANDRO BONFIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a exclusão dos descendentes da parte 

originária Inêz dos Santos, nos termos do art. 16, inciso I e § 1° c.c. o art. 

112, todos da Lei 8.213/91;b) JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos 

dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil.IV - DISPOSIÇÕES FINAISDeixo de condenar a parte executada em 

honorários advocatícios por não haver resistência, na autorização do art. 

85, § 7º, do NCPC.Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as 

providências necessárias para o levantamento da verba depositada pela 

autarquia requerida, transferindo-o à conta indicada.Comunique-se a parte 

autora pessoalmente.Levantado os valores depositados e não havendo 

requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no 

relatório estatístico.Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57658 Nr: 1675-46.2017.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AIPL, TMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS 

POSSAMÃE - OAB:19968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito da parte autora à Ref: 43.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 06 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 17H30.

Cite-se a parte ré, por meio de carta precatória à Comarca de Terra 

Roxa/PR, no endereço informado no petitório acima declinado (Ref: 43), 

intimando-a a pagar os alimentos provisórios e a comparecer à audiência 

acima designada, devidamente acompanhada de advogado ou, caso não 

possua recursos financeiros para contratá-lo, de defensor público (art. 

334, § 9º, do NCPC).

Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou 

inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45326 Nr: 713-96.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46543 Nr: 1033-49.2012.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMS, LRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT, ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ÉBER JOSÉ DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1033-49.2012.811.0090, 

Protocolo 46543, 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): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61915 Nr: 1443-97.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. [...] Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.[...]. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59281 Nr: 39-11.2018.811.0090

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICRED NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RICARDO FIRMINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação.

 Considerando que, nos termos do art. 485, § 4º, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55318 Nr: 384-11.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS ESSER STOLARCZKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência de pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual determinou-se o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-03.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO FABIO XAVIER MESQUITA (REQUERENTE)

L. F. M. (REQUERENTE)

LETICIA FERREIRA FEITOSA MESQUITA (REQUERENTE)

FAUSTO HENRIQUE FERREIRA FEITOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010220-03.2016.8.11.0090. REQUERENTE: ANGELO FABIO XAVIER 

MESQUITA, LETICIA FERREIRA FEITOSA MESQUITA, LIVIA FEITOSA 

MESQUITA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO Os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu ônus 

probatório subjetivo, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, 

no particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte 

acionada. Observa-se que a parte autora acostou apenas as passagens 

aéreas e documentos pessoais dos passageiros, ausente qualquer 

comprovação de eventual dano sofrido, ou prejuízo advindo dos 

problemas técnicos enfrentados pela parte ré. Ademais, para que se 

possa falar em eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, é indispensável que o reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão da manutenção não programada da aeronave, tendo 

observado os arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 2º 

a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 27 e 28 da Resolução 

nº 400/16, ambas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, 

dispositivos que regulamentam o procedimento em caso de atraso de voo, 

tanto que neste ponto a parte autora pleiteia unicamente ressarcimento de 

ordem moral: “Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 

(quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, 

em vôo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, 

ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem.” “Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso 
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em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer 

que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas 

as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive 

transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por 

conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.” 

“Art. 2º O transportador, ao constatar que o voo irá atrasar em relação ao 

horário originalmente programado, deverá informar o passageiro sobre o 

atraso, o motivo e a previsão do horário de partida, pelos meios de 

comunicação disponíveis. § 1º O transportador deverá manter o 

passageiro informado quanto à previsão atualizada do horário de partida 

do voo. § 2º Quando solicitada pelo passageiro, a informação deverá ser 

prestada por escrito pelo transportador.” “Art. 3º Em caso de atraso no 

aeroporto de partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá 

oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) 

em voo próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na 

primeira oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário 

de conveniência do passageiro; II - o reembolso do valor integral pago pelo 

bilhete de passagem não utilizado, incluídas as tarifas. Parágrafo único. O 

transportador também poderá oferecer ao passageiro, nas hipóteses 

deste artigo, a opção de reacomodação em voo de terceiro que ofereça 

serviço equivalente para o mesmo destino.” “Art. 4º Em caso de atraso no 

aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - 

a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 

próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; 

II - o reembolso: a) integral, assegurado o retorno ao aeroporto de origem; 

b) do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao 

passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade de 

transporte.” “Art. 5º O transportador só poderá invocar o prazo de 4 

(quatro) horas para adotar as providências de que tratam os arts. 3º e 4º 

caso não estejam disponíveis medidas para pronta reacomodação em voo 

próprio. Parágrafo único. Sempre que o transportador já dispuser de 

estimativa de que o voo irá atrasar mais de 4 (quatro) horas em relação ao 

horário originalmente previsto, deverá, de imediato, disponibilizar ao 

passageiro, conforme o caso, as alternativas previstas nos arts. 3º e 4º.” 

“Art. 6º Em caso de atraso, será devida assistência na forma prevista no 

art. 14. § 1º Nos voos com conexão, assim consignados no bilhete de 

passagem, o transportador que realizar o transporte até o aeroporto de 

conexão e que, por atraso do voo, der causa à perda do embarque no voo 

subsequente, deverá providenciar a reacomodação do passageiro, bem 

como proporcionar a assistência prevista no caput deste artigo. § 2º 

Cessará o dever de assistência caso o passageiro opte por qualquer das 

alternativas contidas nos arts. 3º, incisos I, alínea “b”, e II, e 4º, incisos I, 

alínea “b”, e II, alínea “b”.” “Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou 

interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 

transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para 

embarque o direito a receber assistência material. § 1º A assistência 

material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, 

gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, 

contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos 

seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, 

tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 

(duas) horas: alimentação adequada; III - superior a 4 (quatro) horas: 

acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço 

de hospedagem. § 2º O transportador poderá deixar de oferecer serviço 

de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto 

de origem.” “Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao 

passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá 

atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova 

previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou 

interrupção do serviço. § 1º O transportador deverá manter o passageiro 

informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do 

novo horário de partida do voo nos casos de atraso. § 2º A informação 

sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e 

da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre 

que solicitada pelo passageiro.” “Art. 21. O transportador deverá oferecer 

as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado.” “Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser 

oferecida nos seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; 

III - interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro.” “Art. 27. A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. § 

1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem 

para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, 

garantido o traslado de ida e volta. § 2º No caso de Passageiro com 

Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, 

nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso 

III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da 

exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em 

local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro 

ou acompanhante. § 3º O transportador poderá deixar de oferecer 

assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em 

voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem 

aérea.” “Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos 

contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à 

celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à 

escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de 

terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da 

Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.” Não há 

dúvidas de que o atraso ou cancelamento de voo gera transtornos para a 

vida de qualquer pessoa que programa seus compromissos ao adquirir 

bilhete aéreo para determinada data. Entanto, tais transtornos não implicam 

necessária e automaticamente violação a direitos da personalidade 

humana, concebidos estes como vida e integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Exatamente para impedir que tal violação ocorra, além de eventual dano 

material, a norma de regência prevê que o transportador deverá: a) 

informar imediatamente os passageiros sobre o atraso ou cancelamento 

do voo; b) oferecer alternativas para reacomodação, reembolso e 

execução do serviço por outra modalidade de transporte; e c) oferecer 

assistência material que contemplam, a depender do tempo de atraso, 

facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e respectivo 

traslado, tudo como visto nos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 

27 e 28 da Resolução nº 400/16. E a depender do caso concreto, nem 

mesmo o atendimento de todas estas obrigações pelo transportador vão 

elidir a incidência de dano material e/ou moral, mas certamente irão mitigar 

seus efeitos e consequências. Porém, no particular, a parte autora invoca 

unicamente o atraso como fator determinante para a configuração do dano 

moral, decorrente do remanejamento do voo de uma data para outra 

imediatamente seguinte. Como dito, tal atraso sem dúvidas gera dissabor, 

mas, isoladamente, despida de qualquer outra circunstância, não passa de 

transtornos rotineiros de uma sociedade complexificada, em tempos de 

modernidade reflexiva, de crise ecológica, de imprevisibilidade e de risco. 

Ressalta-se que o transporte aéreo possui peculiaridades e normas de 

segurança específicas que demandam tratamento especial, motivo pelo 

qual conta com um código especificamente para isso, o Código Brasileiro 

de Aeronáutica, instituído pela Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986, sem 

falar nas resoluções da ANAC e nos tratados e convenções 

internacionais a respeito dos quais o Brasil é signatário. De outro lado, ao 

revés do que argumenta a parte ré, a superveniência de problemas 

técnicos na aeronave que faria o trecho contratado não se enquadra 

como evento de força maior, pois que não se trata de fator externo ou 
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absolutamente imprevisível. Na realidade, a invocada manutenção não 

programada da aeronave constitui-se como fortuito interno, vale dizer, por 

se tratar de empresa de transporte aéreo de pessoas e coisas, o próprio 

meio, ou seja, o aeroplano, integra a execução do serviço, circunstância, 

que, embora não se possa prever o momento e o local de ocorrência, é 

bastante corriqueira, tanto que sujeito o avião à manutenção preventiva 

consoante as inúmeras normas e protocolos de segurança de regência. 

Daí porque não há falar em excludente de responsabilidade, na forma do 

art. 734, “caput”, parte final, e art. 737, parte final, do Código Civil e art. 

256, inciso II, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Porém, 

e mais uma vez, o mero atraso ou adiamento da viagem para o dia 

imediatamente seguinte pela parte ré, malgrado cause transtorno, por si 

só, não se traduz necessária e automaticamente em violação a direitos da 

personalidade humana, a ensejar reparação por dano moral. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. III - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 06 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-98.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. VIEIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE NOVA CANAÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL SENTENÇA Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 06 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-84.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. VIEIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE CORREIA VILAS BOAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE NOVA CANAÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL SENTENÇA Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 06 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-02.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. VIEIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL OLIVEIRA MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE NOVA CANAÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL SENTENÇA Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 06 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-90.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. M. COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE NOVA CANAÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL SENTENÇA Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 06 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-75.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. M. COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DA SILVA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE NOVA CANAÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL SENTENÇA Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 
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nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 06 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-82.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. M. COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA DAMASIO MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE NOVA CANAÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL SENTENÇA Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 06 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-30.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. M. COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE NOVA CANAÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL SENTENÇA Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 06 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-60.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. M. COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE NOVA CANAÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL SENTENÇA Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 06 de setembro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66460 Nr: 92-91.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimilto José de Queiroz, Maria Apolonia Tascano de 

Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Alves de Souza Melo, Claudinéia de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - OAB:MT 

14.735-B, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - 

OAB:10845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 CARGA EXTRAPOLADA

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o (a) 

advogado(a)Thiago Alves de Souza Melo para que proceda a devolução 

destes autos, no prazo de 48 horas, que se encontra em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77187 Nr: 994-39.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Cacoal - RO, Ministério Público do Estado 

de Rondônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alves Pacheco, Carlos Alves Paxeco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:25392/O

 Vistos. Tendo em vista a certidão retro, redesigno a audiência para o dia 

24 de agosto de 2018 às 18h30min.

Comunique-se o juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74893 Nr: 1710-03.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 
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redesigno a audiência para o dia 21 de setembro de 2018 às 13h30.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60782 Nr: 615-11.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavia Aparecida Ferraz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Felicio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para manifestação da parte autora 

sobre a certidão do sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73775 Nr: 1071-82.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Impulsiono os autos para intimação do advogado nomeado (...) Vistos, 

etc. Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar 

nesta Comarca, bem como o teor de certidão de fl. 72, nomeio o Dr. Edson 

Campos de Azevedo, OAB/GO n. 34.720, para patrocinar os interesses do 

acusado. Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar 

resposta escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua 

obrigação ante a nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 

8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74893 Nr: 1710-03.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Código 74893 – Autos n. 1710-03.2017.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que o requerido não apresentou contestação nos autos, 

cancele-se a audiência anteriormente designada retirando-a de pauta.

Por outro lado, diante da certidão de fl. 24 e considerando que a 

Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta Comarca, bem como o 

teor da certidão retro, nomeio a Dra. Jully Franciele Ruelis, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 18.164, para patrocinar os interesses do requerido.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar 

contestação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 05 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38166 Nr: 1278-62.2009.811.0091

 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: IAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o (a) 

advogado(a) Nicolas Massaharu Ishitani para que proceda a devolução 

destes autos, no prazo de 48 horas, que se encontra em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65395 Nr: 1266-72.2014.811.0091

 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: MdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o (a) 

advogado(a) Nicolas Massaharu Ishitani para que proceda a devolução 

destes autos, no prazo de 48 horas, que se encontra em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39763 Nr: 1495-71.2010.811.0091

 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: VMdS, SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLY FRANCIELE RUELIS - 

OAB:18164, Jully Franciele Ruelis - OAB:MT 18.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Código 39763 - Autos n. 1495-71.2010.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se a advogada nomeada pelo juízo (fls. 99), a qual permaneceu com 

os autos de 23/05/2018 a 25/07/2018 para, em 5 (cinco) dias, apresentar 

as derradeiras contrarrazões recursais, atentando para o disposto nos 

parágrafos 1º e 2º do artigo 77 do Código de Processo Civil.

Decorrido o lapso temporal acima sem manifestação, venham conclusos 

com urgência, para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 23 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66460 Nr: 92-91.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimilto José de Queiroz, Maria Apolonia Tascano de 

Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Alves de Souza Melo, Claudinéia de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - OAB:MT 

14.735-B, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - 

OAB:10845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Vistos em correição.

Compulsando os atos, verifico que a perícia foi requerida pelos 

demandados (fls. 178/179), de modo que cabe a eles arcarem com a 

despesa pela produção da prova (art. 82, CPC). No entanto, após a 

decisão de fls. 180/181, a parte autora foi intimada para tal providência, o 

que é descabido na espécie.

Sendo assim, intimem-se os requeridos para que no prazo de 05 dias 

depositem os honorários periciais, sob pena de desistência da prova 

requerida.

Decorrido o prazo sem pagamento, venham os autos conclusos.

Havendo o recolhimento dos valores, compram-se as demais 

determinações da decisão retro.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41288 Nr: 1027-73.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Leite de Oliveira, Sergue David Lechinewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT, Reginaldo Fernandes - OAB:OAB/MT 9.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espindola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A

 Nos termos da sentença e publicação retro, tendo em vista que a parte 

AUTORA fora condenada em custas e que a parte REQUERIDA juntou 

petição informando o pagamento de custas (fl. 236), impulsiono o presente 

feito para INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A acerca do recolhimento equivocado 

das custas processuais nos presentes autos, bem como para, caso 

queira, proceda ao requerimento de restituição das custas recolhidas, nos 

termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA SCA Nº. 02/2011 - VERSÃO 03 (DJE 

1031 de 07/08/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62090 Nr: 245-95.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fraga Produtos Médicos Hospitalares Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Monte Verde - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Pitaluga Moreira de 

Castro - OAB:GO 19.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62090 - Autos n. 245-95.2013.811. 0091. SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se Ação de Cobrança ajuizada por Fraga Produtos 

Médicos Hospitalares Ltda. – ME em face da Fazenda Pública Municipal de 

Nova Monte Verde/MT. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado por Fraga Produtos Médicos Hospitalares Ltda. – ME em 

desfavor da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingo o feito com 

julgamento de mérito. Em consequência CONDENO o réu ao pagamento da 

importância de R$ 6.307,82 (seis mil trezentos e sete reais e oitenta e dois 

centavos), atualizada monetariamente pelo INPC e juros de moratórios de 

1% a.m., ambos desde a citação. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorárias advocatícias, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º, do CPC. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e 

intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. 

TJMT. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 05 de setembro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62000 Nr: 155-87.2013.811.0091

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdC, WBdC, SBdC, WBdC, VBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIBdC, CdLAeASU-NB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Braga de Almeida 

Guarienti - OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 Código 62000 – Autos n. 155-87.2013.811.0091

Vistos, etc.

Proceda a Secretaria com a alteração da classe processual.

Intime-se o devedor por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e, 

desde logo, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (§ 3º, art. 523 do CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 04 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73270 Nr: 810-20.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arantes Alimentos LTDA, Aderbal Luiz Arantes 

Júnior, Danilo de Amo Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73270 – Autos n. 810-20.2017.811.0091

Vistos, etc.

Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, que acolheu a proposta de afetação dos Recursos 

Especiais n. 1.6942.61/SP, 1.6942.61/SP e 1712484/SP, determinando a 

suspensão das ações envolvendo a “possibilidade da prática de atos 

constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 

execução fiscal”, determino o sobrestamento do feito, nos termos do 

Ofício Circular n. 27/2018/NUGEO/VQS.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 4 de setembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77706 Nr: 1272-40.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania da Silva Justo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, José Pedro Gonçalves 

Taques, Secretário de Saude do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77706 - Autos n. 1272-40.2018.811.0091 DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela Específica ajuizada por TÂNIA DA SILVA JUSTO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, subsidiariamente ao GOVERNADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – JOSÉ PEDRO GONÇALVES; SECRETÁRIO 

DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO objetivando, em síntese, a 

condenação dos Requeridos em fornecerem à Parte Autora cirurgia para 

redução de mamas (mamoplastia). Destarte e por fim, a Parte Autora não 

comprovou por meio de atestado, laudo ou perícia médica a possibilidade 

de risco de morte ou outra sequela permanente. Assim não restou 

justificada a urgência alegada, a autorizar, ao menos neste momento 

processual, a concessão da tutela em caráter liminar (tutela de urgência). 

Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da 

liminar pleiteada, tendo em vista que não restou demonstrada a 

necessidade do fornecimento urgente do tratamento, INDEFIRO, por ora, 

pleito de tutela de urgência. CITEM-SE os Requeridos, devendo constar as 

advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar será em 

dobro, ou seja, 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 183 do CPC. Com a 

resposta, INTIME-SE a parte autora para manifestação no prazo legal. 

Após, CERTIFIQUE-SE o necessário, vindo os autos conclusos para 

ulteriores deliberações, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 6 de 

setembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78404 Nr: 1591-08.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdAF2V, GW, CRSW, DEdS, ANNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - OAB:311043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabriccio Petreli Tarosso - 

OAB:PR 31.938, Gerson Tarosso - OAB:PR 24.017, Rebeca Jorge do 

Amaral - OAB:86.274

 Código 78404 - Autos n. 1591-08.2018.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo cópia, como mandado.

Designo audiência para o dia 09/10/2018, às 10h30min, neste Juízo.

Comunique-se o juízo deprecante da designação de data de audiência (art. 

392, CNGC).

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, por meio da imprensa 

oficial, nos termos do parágrafo 2° do artigo 261 do Código de Processo 

Civil (Item 3, OS/NMV n. 001/2018).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 05 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78283 Nr: 1542-64.2018.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leo Clube Michel Panassol Nova Bandeirantes, Luiz 

Carlos Millnitz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DEFIRO a expedição do respectivo alvará, determinando-se ao 

requerente que atenda às determinações insertas no Estatuto da Criança 

e Adolescente (Lei 8.069/90) e na Portaria nº 32/2017/DF/NMV.O Conselho 

Tutelar deverá comunicar a esse juízo o descumprimento de quaisquer 

normas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n. 8.069/90) 

ou à Portaria nº 32/2017/DF/NMV.Por fim, determino o desentranhamento 

da petição de fls. 27/28, eis que estranha aos autos.Ciência ao Ministério 

Público.Sirva a cópia da presente decisão como Alvará, devendo o 

requerente afixá-la local visível e de acesso ao público.Após o trânsito em 

ju lgado,  a rqu ive-se  com a  ba ixas  e  comun icações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se os interessados e o 

Conselho Tutelar. Cumpra-se.Nova Monte Verde, 06 de setembro de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69812 Nr: 1615-85.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECIR ANTONIO GHENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...), INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.Em prosseguimento, CITE-SE 

a parte requerida, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze 

(15) dias, devendo constar no mandado que, se não houver pagamento ou 

não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (art. 701 CPC).Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor da causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o 

valor pleiteado, no prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, 

CPC).Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63747 Nr: 1185-70.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ABADIA JUSTINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que este Magistrado estará em usufruto de compensatórias 

nos dias 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18-9-2018 (Expediente n.: 

0075339-55.2018.811.0000), assim como diante da necessidade de 

readequação de pauta, REDESIGNO o ato aprazado para o dia 03/10/2018, 

às 15h15min, permanecendo inalterados os demais comandos lançados 

anteriormente.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62491 Nr: 658-21.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Maggioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que este Magistrado estará em usufruto de compensatórias 

nos dias 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18-9-2018 (Expediente n.: 

0075339-55.2018.811.0000), assim como diante da necessidade de 

readequação de pauta, REDESIGNO o ato aprazado para o dia 03/10/2018, 

às 15h30min, permanecendo inalterados os demais comandos lançados 

anteriormente.
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58177 Nr: 409-07.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZEMAR WOLFART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que este Magistrado estará em usufruto de compensatórias 

nos dias 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18-9-2018 (Expediente n.: 

0075339-55.2018.811.0000), assim como diante da necessidade de 

readequação de pauta, REDESIGNO o ato aprazado para o dia 03/10/2018, 

às 15h, permanecendo inalterados os demais comandos lançados 

anteriormente.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 2771 Nr: 6-05.1997.811.0107

 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: Henrique da Costa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cíntia Marsigli Afonso Costa 

- OAB:127.688, Giuliano Albiero Saccomani - OAB:152.415-E, João 

Batista Tessa Filho - OAB:105/A/AC, Kamila de Freitas Fogolin - 

OAB:237103/SP, Luciana Fátima Venturi Falabella - OAB:88.271/SP, 

Marcos Furkim Netto - OAB:57056/SP, Thiago Domingues Siqueira 

- OAB:11004-B

 Vistos.

Intime-se as partes para manifestarem quanto ao pedido de fls. 3344.

Expeça-se alvará judicial para, autorizar o(a)atual adminstrador judicial 

Isabel Jung a representar/assinar, em substituição ao antigo administrador 

Henrique Costa Neto, quaisquer documentos pendentes junto ao(s) 

Cartório de 1° e 2° Ofíico da Comarca.

Às providêncais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34368 Nr: 138-37.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁUREA PALACE HOTEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Demari Webber, CLEDI KASBURG DA 

SILVA, RICARDO JOÃO GERMANO DE GEUS, IVANIZE FREITAS 

MACHADO DE GEUS, Edigar Gomes Silva, MARCOS ANTONIO CAMARGO, 

AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, Gilmar Antonio 

Girardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/PR, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT, GISELE RAQUEL 

ZULLI - OAB:10397/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida RICARDO JOÃO 

GERMANO DE GEUS, foi dado por citado conforme a certidão de fls. 147. 

Contudo, a citação foi realizada na pessoa de seu irmão e procurador 

HAROLDO GUNTHER DE GEUS, o qual não possuía poderes para receber 

citação.

Assim, acolho o pedido de fls. 248/249, para o fim de reconhecer a 

nulidade da citação do requerido RICARDO JOÃO GERMANO DE GEUS 

(fls. 147). Diante do comparecimento espontâneo deste nos autos, 

consigno que o prazo da apresentação de contestação, fluíra a partir da 

data do efetivo comparecimento, qual seja 03/09/2018.

No mais, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50464 Nr: 726-44.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DASIO DIAS SILVA, REGINA MARIA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DASIO DIAS SILVA, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido REGINA MARIA DE CARVALHO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Sendo R$ 136,23 (cento e trinta 

e seis reais e vinte e três centavos) de taxa judiciária e R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) de custas.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassio Tennroller, 

digitei.

Nova Ubiratã, 05 de setembro de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31500 Nr: 142-16.2008.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Araújo Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE SOUZA PAULINO 

- OAB:16689/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA A PARTE RÉ, na pessoa de seu advogado, para 

que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 508,93 (quinhentos e quarenta e nove reais 

e sessenta e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 350-358. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (cento e trinta 

e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA 

ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único, Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) 

na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados ou 

endereçado à Central de Arrecadação e Arquivamento.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61595 Nr: 175-88.2017.811.0107

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELTON GODOI ARAÚJO, Cpf: 

02687603147, Rg: 2087091-4, Filiação: Juraci Silva Godoi e Edson Araújo, 

data de nascimento: 09/02/1988, natural de Maracaju-MS, convivente, 

Telefone 66 99932 0702. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,98 (Quinhentos e seis reais e noventa e 

oito centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Sendo R$ 130,13 (cento e trinta reais e 

treze centavos) de taxa judiciária e R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos) de custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassio Tennroller, 

digitei.

Nova Ubiratã, 05 de setembro de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-31.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA APARECIDA ROSA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000059-31.2018.8.11.0107. REQUERENTE: MARIZA APARECIDA ROSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – RESUMO DOS FATOS Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Na presente reclamação, 

designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora 

regularmente intimada, vide sua intimação na pessoa de seu advogado, 

deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme 

constou no termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se 

fez presente, conquanto regularmente intimado. A consequência é a 

extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 

51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte 

decisão: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM 

DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusas 

as vias impugnativas, arquiva-se. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga ========================= HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, 

intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 31/08/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-31.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA APARECIDA ROSA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000059-31.2018.8.11.0107. REQUERENTE: MARIZA APARECIDA ROSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – RESUMO DOS FATOS Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Na presente reclamação, 

designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora 

regularmente intimada, vide sua intimação na pessoa de seu advogado, 

deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme 

constou no termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se 

fez presente, conquanto regularmente intimado. A consequência é a 

extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 

51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte 

decisão: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM 

DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 687 de 779



51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusas 

as vias impugnativas, arquiva-se. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga ========================= HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, 

intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 31/08/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-85.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA MORAIS TORQUATO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000036-85.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ELLEN CRISTINA MORAIS 

TORQUATO REQUERIDO: VIVO S.A. I – RESUMO DOS FATOS Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Na presente 

reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, 

embora regularmente intimada, vide sua intimação na pessoa de seu 

advogado, deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme 

constou no termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se 

fez presente, conquanto regularmente intimado. A consequência é a 

extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 

51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte 

decisão: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM 

DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusas 

as vias impugnativas, arquiva-se. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga ========================= HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, 

intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 31/08/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-85.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA MORAIS TORQUATO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000036-85.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ELLEN CRISTINA MORAIS 

TORQUATO REQUERIDO: VIVO S.A. I – RESUMO DOS FATOS Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Na presente 

reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, 

embora regularmente intimada, vide sua intimação na pessoa de seu 

advogado, deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme 

constou no termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se 

fez presente, conquanto regularmente intimado. A consequência é a 

extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 

51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte 

decisão: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM 

DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 
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Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusas 

as vias impugnativas, arquiva-se. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga ========================= HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, 

intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 31/08/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78441 Nr: 32-68.2018.811.0106

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdON, MGNC, TGNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de autorização de levantamento de 

valores depositados em nome de Marcos Rodrigues Carvalho, falecido em 

19/11/2017.

Despacho/Decisão: Preenchidos os requisitos legais, presentes as 

condições da ação e pressupostos processuais, recebo a petição inicial. 

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), com gratuidade 

processual (art. 98, do NCPC). Cuida-se de requerimento de ALVARÁ 

JUDICIAL, ajuizada por MAIKELE APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES, 

MIKAEL GABRIEL NUNES CARVALHO E THAYLON GABRIEL NUNES DE 

CARVALHO, em virtude do óbito de Marcos Rodrigues Carvalho.Aduz a 

inicial que a requerente Maikele Aparecida de Oliveira Nunes e o de cujus 

Marcos Rodrigues Carvalho mantiveram relacionamento por 07 (sete) 

anos, do qual advieram dois filhos menores de idade.Vistas ao Ministério 

Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC.Com o retorno dos autos à 

Secretaria, CITEM-SE todos os eventuais interessados por edital, para que 

se manifestem em 15 (quinze) dias, conforme artigo 721 do 

CPC.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, Wilmar Barbosa Cruz, 

digitei.

Novo São Joaquim, 04 de setembro de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 51/2018-DF

 O DR. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAÍTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

 CONSIDERANDO que a servidora efetiva FRANCIELE SILVA PONTES 

GESTAL, Matrícula 26080, Designada Gestora Administrativa 3-PDA-FC, 

irá usufruir compensatórias de 03/06/2018 a 06/09/2018, e férias 

referente ao exercício de 2017, no período de 10/09/2018 a 29/09/2018 .

 RESOLVE:

DESIGNAR, o servidor efetivo EREVELTO FERNANDO EBERHARDT 

BRACHTVOGEL, matrícula 11370, Técnico Judiciário, para exercer, a 

Função de Administrativo 3-PDA-FC, na Central de Administração, nos 

períodos de: 03/06/2018 a 06/09/2018, referente compensatórias, e, 

10/09/2018 a 29/09/2018 referente férias.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Paranaíta, 03 de setembro de 2018.

 Antônio Fábio da Silva Marquezini

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 51/2018-DF

 O DR. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAÍTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

 CONSIDERANDO que a servidora efetiva FRANCIELE SILVA PONTES 

GESTAL, Matrícula 26080, Designada Gestora Administrativa 3-PDA-FC, 

irá usufruir compensatórias de 03/06/2018 a 06/09/2018, e férias 

referente ao exercício de 2017, no período de 10/09/2018 a 29/09/2018 .

 RESOLVE:

DESIGNAR, o servidor efetivo EREVELTO FERNANDO EBERHARDT 

BRACHTVOGEL, matrícula 11370, Técnico Judiciário, para exercer, a 

Função de Administrativo 3-PDA-FC, na Central de Administração, nos 

períodos de: 03/06/2018 a 06/09/2018, referente compensatórias, e, 

10/09/2018 a 29/09/2018 referente férias.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Paranaíta, 03 de setembro de 2018.

 Antônio Fábio da Silva Marquezini

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40813 Nr: 667-29.2011.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Ernesto Severino Ferreira, Fagner 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Vistos etc.

Diante da manifestação do Ministério Público Estadual de fl.286, DECRETO 

a revelia do denunciado Fagner Pereira, nos moldes do artigo 367 do 

Código de Processo Penal, devendo ser dado prosseguimento normal ao 

feito sem a presença do denunciado.

Assim, encerro a instrução, dê-se vista dos autos, pelo prazo sucessivo 

de 05 (cinco) dias, para apresentação das alegações finais, para o MP, 

em seguida, para os réus.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36945 Nr: 108-77.2008.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enildes Lira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.203 e a determinação de fl.198, 

remetam-se os autos ao ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61455 Nr: 588-79.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para que se 

manifeste requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39817 Nr: 528-14.2010.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Nat. Ren. - 

IBAMA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelmo Mumbach - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - 

OAB:4992-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38402 Nr: 194-14.2009.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Nat. Ren. - 

IBAMA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. B. de Almeida Madeiras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cristina Gonçalves 

Ligabo Duarte - OAB:3852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Schavaren - 

OAB:9701/MT

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende o petitório de fl.146, instruindo com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60598 Nr: 513-74.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pau de Serra Indústria Com. Madeiras Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 110.

Cite-se o executado , por oficial de justiça, no endereço fornecido à fl. 

110.

Caso a citação reste novamente infrutífera, intime-se a exequente para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60436 Nr: 353-49.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Alves dos Santos Comércio ME, Assis 

Frizon, Valci Bellé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Nartins - OAB:13994, Renato Chargas Correa da Silva - OAB:8184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 158.

Tendo em vista que o executado Assis Frizon foi citado conforme certidão 

de fl. 27, cite-se a empresa executa S. Alves dos Santos Comércio Me, 

por oficial de justiça, no endereço fornecido à fl. 158.

Caso a citação reste novamente infrutífera, intime-se a exequente para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39301 Nr: 14-61.2010.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unibanco- União de Bancos Brasileiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Paranaita LTDA -ME, Aldair Jose 

Domeni, Maria José de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para que se 

manifeste requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62074 Nr: 927-38.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS TEIXEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão de 30 (trinta) dias formulado pela 

exequente em fl. 112.
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Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte autora para manifestar 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37879 Nr: 668-19.2008.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oreste Possamãe, Adelina Maria Sartor Possamãe, 

Dalmir João Possamãe, Délcio Possamãe, Roseli Angelina Possamãe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O, Marcio Rode - OAB:9447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa KarineTrage 

Belizário - OAB:9106, Itamar Francisconi Silva Filho - OAB:7954, 

Murilo Espíndola de Oliveira Lima - OAB:MT/3127-A

 Vistos etc.

Certifique-se a escrivania a que título se refere o valor remanescente 

depositado nos autos, conforme certidão e extrato de fls. 611/612.

Caso se trate de atualização de saldo não levantado, certifique-se a parte 

credora e expeça-se Alvará para levantamento do valor.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61840 Nr: 874-57.2013.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia S.A (TP NORTE) 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Casari, ROSELI AP. ABRAHÃO CASARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:84.933 OAB/MG, Juliano Junqueira de Faria - OAB:MG0084646, 

Marcos Edmar Ramos Álvares Rodrigues - OAB:110.856 OAB/MG, 

Matheus Arantes Rosas - OAB:150.091 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Roque Sagin - 

OAB:MT/17.891, LIANA GORETE ROQUE SAGIN - OAB:MT/10.486-N, 

Thaís Roque Sagin - OAB:MT/12.902

 Vistos.

Cumpra-se a determinação retro.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60985 Nr: 167-89.2013.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICdML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:SP nº 107.414, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B,8794 A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:MT 4342-B

 Vistos.

DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para que se 

manifeste requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80642 Nr: 1492-26.2018.811.0095

 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: LdAN, AJdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono do requerente acerca da juntada de 

carta precatória de 06/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81077 Nr: 1732-15.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono do requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79906 Nr: 1077-43.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Oliveira da Silva, JEFERSON OLIVEIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Vistos.

 Tendo em vista falta justificada do Ministério Publico, REDESIGNO a 

solenidade para o dia 20 de setembro de 2018 às 15h30min.

Saem todos intimados, inclusive as testemunhas e o réu, que deverá 

comparecer para prestar seu interrogatório.

 Deverá a secretaria intimar as testemunhas não intimadas nessa data, 

bem como réus ausentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79848 Nr: 1045-38.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queila dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonavan de Sousa Oliveira 

Silva - OAB:OAB 2539-6/B/MT

 Vistos.

 Tendo em vista falta justificada do Ministério Publico, REDESIGNO a 

solenidade para o dia 20 de setembro de 2018 às 15h00min.

Saem todos intimados, inclusive as testemunhas e o réu, que deverá 

comparecer para prestar seu interrogatório.

 Deverá a secretaria intimar as testemunhas não intimadas nessa data, 

bem como réus ausentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80268 Nr: 1303-48.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Machado de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Vistos.

 Declaro encerrada à instrução.

Tendo em vista falta justificada do Ministério Publico, REDESIGNO a 

solenidade para o dia 20 de setembro de 2018 às 13h00.

Saem todos intimados, inclusive as testemunhas e o réu, que deverá 

comparecer para prestar seu interrogatório.

 Deverá a secretaria intimar as testemunhas não intimadas nessa data, 

bem como réus ausentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81913 Nr: 2097-69.2018.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA REIS DE OLIVEIRA 

PORTELA - OAB:53397/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] ).CITE-SE pessoalmente a parte ré para comparecer à audiência de 

mediação e conciliação que será realizada pelo conciliador desta Comarca 

no dia 27 de setembro de 2018, às 16h20min, observando-se o disposto 

no § 1º do art. 695 do CPC/2015 (o mandado de citação conterá apenas 

os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65819 Nr: 367-28.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Judicial, proposta por 

Celso Sales Junior em face de Estado de Mato Grosso representado pelo 

Governador Pedro Taques.

Entre um ato e outro do processo, conforme fl.34, em outubro de 2017, 

restou determinada a intimação da parte exequente, para promover o 

devido prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Entretanto, conforme fl.37, a parte exequente apesar de devidamente 

intimada quedou-se inerte.

Ocorre que, após o decurso do prazo, em diligências para a intimação da 

parte exequente, para requerer o que de direito entender, sob pena de 

extinção, nota-se que a mesma, depois de passado quase 08 (oito) 

meses, não se manifestou nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Como se sabe, é dever da parte promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir para o devido prosseguimento do feito, sendo que a parte 

exequente assim não o fez, restando caracterizado o abandono da causa, 

razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74814 Nr: 1446-71.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA – MOTTA PARAFUSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO CONSTRAN/UTC SÃO MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 54.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45375 Nr: 1149-94.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Oliveira Diolindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Aldair Silva 

de Macedo e Sebastião Batista da Silva. Defiro o pedido da defesa, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação a respeito da 

possibilidade da suspensão condicional do processo. Após, vista ao 

Ministério Público. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40056 Nr: 1536-17.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lamar, Luciano Castilho, Milton 

Alves Inácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Batistella - 

OAB:9.279, Victor Guilherme Moya - OAB:20235/O

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses dos réus Luciano 

Castilho e Milton Alves Inácio, Dr. Victor Guilherme Moya. Decreto a revelia 

dos réus Francisco Lamar, Luciano Castilho e Milton Alves Inácio, haja 

vista que não foram encontrados nos endereços constante nos autos, 

consoante o que dispõe o artigo 367, do CPP. Homologo a desistência da 

oitiva da testemunha das partes Kleber Borda dos Santos e Audynei 

Rocha Almeida. Aguarde-se a devolução das cartas precatórias 

expedidas para a oitiva das testemunhas. Após a juntada daquelas, vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritos. Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60199 Nr: 444-91.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Otonio da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:15193

 Vistos etc. Nomeio para acompanhar o ato Drª. Agnes Laís de Oliveira 

dos Anjos. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42651 Nr: 903-35.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassio do Nascimento Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:30669

 Vistos etc. Defiro o pedido da defesa, concedendo prazo de 05 (cinco) 

dias para a juntada de substabelecimento. Homologo a desistência da 

oitiva da testemunha Paulo Alencar Koralewski. Dou por encerrada a 

instrução. Aguarde-se a devolução da carta precatória expedida para o 

interrogatório do réu. Após a juntada desta, vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68780 Nr: 984-08.2018.811.0022

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAL, JMBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial ingressada por 

VAGNE APARECIDO LUZINI e JULIANA MAGALHES BATISTA LUZINI, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Os autores alegam possuir um filho em comum, onde em sentença de 

numero 40776 conferiu ao genitor a guarda unilateral do menor MARCOS 

ANTONIO BATISTA LUZINI.

A guarda será compartilhada sendo as visitas, férias a serem 

regulamentadas conforme meras liberalidades das partes, o menor residirá 

com sua genitora e a genitora se obrigará a incluir o menor em seu plano 

privado de assistência a saúde.

No que tange as demais obrigações referentes ao menor, aplicar-se o 

disposto previsto na sentença de numero 40776.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério do Público pugnou 

pela homologação do acordo firmado pela parte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53095 Nr: 146-36.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Pimenta de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o réu encontra-se preso na Penintenciária da 

Comarca de Cuiabá-MT, expeça-se carta precatória a referida comarca 

com a finalidade de interrogatório do réu.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71331 Nr: 2045-98.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, verifico que apesar do causídico ter colocado a nomenclatura 

da presente ação como "Divórcio Consensual", na verdade, trata-se de 

"divórcio litigioso". Assim, proceda-se a remessa dos autos ao Cartório 

Distribuidor para a devida retificação no tipo de ação, devendo como 

divórcio litigioso.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 31 de outubro 

de 2018, às 08h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Abre-se vista ao representante do Ministério Público para manifestação 

tendo em vista interesse de menor.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71386 Nr: 2068-44.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBdSO, EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Fabiana Bibiane da Silva, e Edmar Alves Soares, devidamente qualificados 

nos autos, propuseram a presente ação de divórcio consensual.

Aduzindo, em sua exordial, que contraíram matrimônio sob o regime de 

comunhão parcial bens em 17/04/2018.

Afirmam que devido à incompatibilidade, não havendo a possibilidade de 

reconciliação, sendo certo e verdadeiro que o divórcio é o desejo de 

ambos.

Assim, desejam oficializar tal situação através do divórcio.

Ao final, pugnam pela procedência do pedido para que seja decretado o 

divórcio do casal e a homologação do acordo firmado.

À inicial veio instruída com os documentos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

1 – Do divórcio

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 66/2010, que deu nova 

redação ao art. 226, §6º CF, vê-se que presentes os requisitos para a 

decretação do divórcio.

2 - Do nome

A requerente varoa voltará a usar o nome de solteira qual seja “FABIANA 

BIBIANE DA SILVA OLIVEIRA.”

Em face ao exposto:

a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal.

b) HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código do Processo Civil, o acordo tal qual o celebrado na inicial.

Sem Custas, em face à gratuidade.

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Daniele Luzini 

dos Reis, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 1 (um) 

URH, conforme a Tabela OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71300 Nr: 2031-17.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, 

Euzebina Maria de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do pedido 

inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, §1º, 

CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT,04 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71294 Nr: 2026-92.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euzebina Maria de Almeida, Cristiane Maria 

Jesuino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do pedido 

inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, §1º, 

CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71298 Nr: 2029-47.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Batista Correa, Euzebina Maria de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.
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Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do pedido 

inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, §1º, 

CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71311 Nr: 2039-91.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Riet Correa Rivero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA MONTE SINAI, Luiz Cândido 

Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSENILDO SANTOS RODRIGUES 

- OAB:22474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em 

favor do autor.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 

em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71572 Nr: 2146-38.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtinei Laete Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em 

favor do autor.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 

em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 31 

de outubro de 2018, às 08h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71044 Nr: 1892-65.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE RODRIGUES BUDNY, LFRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIS BUDNY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 24 de outubro 

de 2018, às 10h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca.

Cite-se a partes requeridas, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação da parte 

requerida que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intime-se o Ministério Público para manifestação

Intime-se as partes na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da 

audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71059 Nr: 1898-72.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em 

favor do autor.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 

em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 24 

de outubro de 2018, às 09h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 
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contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71191 Nr: 1959-30.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - OAB:MT 

20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.DEFIRO os benefícios da justiça gratuita para todos 

os atos processuais, com força no artigo 98, caput e §1º, do CPC, sem 

prejuízo de revogação ou modificação posteriormente caso seja 

constatada a sua capacidade financeira.Versando a causa sobre direitos 

que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 09h40min, a ser 

realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71153 Nr: 1939-39.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDM, MdSdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B, Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves - 

OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita para todos os atos processuais, 

com força no artigo 98, caput e §1º, do CPC, sem prejuízo de revogação 

ou modificação posteriormente caso seja constatada a sua capacidade 

financeira.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 17 de outubro 

de 2018, às 10h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca.

Cite-se a partes requeridas, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação da parte 

requerida que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intime-se o Ministério Público para manifestação

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65124 Nr: 2698-37.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando a(o) adogado(a) da Parte Requerida, para que no prazo legal 

apresente memoriais finais, conforme despacho ref: 72.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70791 Nr: 1783-51.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacqueline Cruz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Welson Gaiva Marino - OAB/MT nº 14.033, para promover a defesa da 

Denunciada, para apresentar resposta à acusação no prazo legal, 

conforme despacho Ref: 20

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70859 Nr: 1815-56.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Barbosa Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelma Moraes Pereira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por JURACY 

BARBOSA CARRIJO, em desfavor NELMA MORAES PEREIRA NEVES.

Em petição de ref. 04 o requente requereu a desistência do feito com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 04.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Em razão da desistência, com fulcro no artigo 90 do CPC, condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.
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 Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71406 Nr: 2071-96.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilcéia Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta – MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, §3º, do Código de Processo 

Civil, e por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de 

tutela pleiteado pela autora.Cite-se a parte requerida, para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Consigne-se no mandado que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte requerente (artigo 344, Código de Processo Civil), sendo a parte 

requerida considerada revel.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 04 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71139 Nr: 1933-32.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilda Vieira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de indébito c/c danos morais com pedido de 

tutela de urgência proposta por ADENILDA VIEIRA COELHO em desfavor 

de CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSES S/A, ambos qualificados 

nos autos.

Verifico, de plano, a ilegitimidade da “CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A” para figurar no polo passivo da presente ação, 

tendo em vista a fatura que se pretende seja declarada indevida, acostada 

na inicial em fls. 16 (ref. 01), foi emitida por outra concessionária.

Desta forma, nos termos do artigo 321 do CPC, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para que seja emendada a inicial, qualificando 

adequadamente o polo passivo da presente demanda, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71568 Nr: 2142-98.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Eduardo de Oliveira Limas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Quadrix, Luiz Evaristo Ricci Volpato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o processamento da 

petição inicial do presente Mandado de Segurança, ante a falta de 

legitimidade passiva da impetrante, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução do mérito, nos termos artigo 487, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 04 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71371 Nr: 2058-97.2018.811.0022

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRSN, KCAdS, RRdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Defiro os pedidos de assistência judiciária gratuita pleiteada pelo autor.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Abre-se vista a manifestação da representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71113 Nr: 1925-55.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAdS, TACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro os pedidos de assistência judiciária gratuita 

pleiteada pelo autor.Processe-se em segredo de justiça conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 24 de outubro de 2018, às 

10h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca.....Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação da 

parte requerida que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).Cite-se a parte requerida para que conteste 

a ação por petição no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de sua 

citação, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 

337 do CPC.Abre-se vista a manifestação da representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 03 de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71261 Nr: 2009-56.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECD, MJBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Elson Valeriano Junior - 

OAB:MT/21.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por Eloísa 

Corrêa Damacena, neste ato representado por sua genitora Mara Joelma 

Batista Corrêa, em desfavor de Mark Luiz Damacena, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protestação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, nos 

termos do artigo 528 do CPC.

Havendo o pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Oficie-se a propriedade Nilso José Vígolo, Fazenda Vitória, localizada em 

Feliz Natal-MT, para que faça o desconto do valor de pensão alimentícia 

em folha, devendo o valor ser depositado na conta corrente nº 12.690-X 

agencia 2423-6, Banco do Brasil, a serem pagos em favor da menor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71363 Nr: 2056-30.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdS, JRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE 

DE MENDONÇA - OAB:7130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro os pedidos de assistência judiciária gratuita 

pleiteada pelo autor.Processe-se em segredo de justiça conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 

10h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação da parte requerida que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69766 Nr: 1392-96.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana Santos da Silva Barbosa, Paulo 

Roberto de Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho, Anna Claudia dos Santos 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado a ser expedido, emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br, tendo em vista que a guia enviada, 

consta como guia denº 6993, consta o endereço de Fazenda Fazendinha, 

endereço adverso da inicial. Em caso de não constar o endereço na 

Planilha de Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de 

Mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6598 Nr: 740-70.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudia Mingorance Duran, José Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Jessika Lopes Borges - OAB:MT/17.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6973-MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A

 Nos termos da Legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono os 

presentes autos para INTIMAÇÃO das partes para manifestarem sobre o 

Auto de Arrematação de fls. 234/246 dos presentes autos, extraído da 

Carta Precatória nº 1048-25.2008.811.0036 - Código 13606 da Comarca 

de Guirantinga/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50336 Nr: 732-10.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Oliveira Marques, Tatiani Aparecida 

Honoria de Souza Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Gés Nicoladelli - OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação no novo endereço do executado 

Marcio de Oliveira Marques e Tatiani Aparecida Honoria de Souza 

Marques, qual seja, Avenida Duque de Caxias, n° 1576, Vila Aurora, no 

município de Rondonópolis/MT, devendo emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada, conforme despacho Ref: 73.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4417 Nr: 255-07.2003.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pimenta Azevedo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pereira da Silva Neto - 

OAB:3273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUZIA STELLA 

MUNIZ, para devolução dos autos nº 255-07.2003.811.0022, Protocolo 

4417, 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): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50336 Nr: 732-10.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Oliveira Marques, Tatiani Aparecida 

Honoria de Souza Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Gés Nicoladelli - OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que em consulta ao sistema Infojud logrei êxito em 

encontrar o novo endereço do executado Marcio de Oliveira Marques e 

Tatiani Aparecida Honoria de Souza Marques, qual seja, Avenida Duque 

de Caxias, n° 1576, Vila Aurora, no município de Rondonópolis/MT, 

determino a citação das partes executadas, no prazo de 03 (três) dias, 

pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71485 Nr: 2104-86.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Barbosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência.Cite-se o requerido, para que no prazo legal, 

querendo, contestar a presente ação, consignadas às advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Após, contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugná-la no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às Providências.Pedra Preta-MT, 30 de agosto de 2018. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68439 Nr: 844-71.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Adriano Brito de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito - Detran/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ALVES DOS SANTOS - 

OAB:23128/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:MT/14.133

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para 

apresentar Impugnação à Contestação de Ref: 13, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68829 Nr: 998-89.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA REQUERENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão Negativa da Sr. 

Oficial de Justiça de Ref: 20, informando novo endereço da parte 

requerida, para proceder com a expedição de mandado de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68439 Nr: 844-71.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Adriano Brito de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito - Detran/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ALVES DOS SANTOS - 

OAB:23128/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:MT/14.133

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na 

Lei nº 1.060/50.

Intime-se a parte requerida para querendo apresentar a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugná-la no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55033 Nr: 787-24.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinan Dias Nolasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o requerido foi citado pessoalmente 

conforme ref: 12, e não apresentou contestação no prazo legal, razão 

pela qual decreto a revelia do requerido, nos termos do artigo 344 do 

Código de Processo Civil, tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, 

inciso III do mesmo Códex.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 17h00min, devendo as partes ser intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados, para comparecerem na 

audiência designada, acompanhadas de suas testemunhas previamente 

arroladas, ambos requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) 

dias antes da data designada para audiência, para arrolar suas 

testemunhas, as quais deverão comparecer independente de intimação, 

ou, caso pretendam, que formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47871 Nr: 2179-67.2014.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Ferreira de Andrade dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Ferreira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Rodrigues - 

OAB:MT/16.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, decretando a interdição do interditando AGENOR 

FERREIRA DE ANDRADE, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente 

os atos de sua vida civil, na forma do artigo 754, do Código de Processo 

Civil, nomeando como curador definitivo a sua irmã SANDRA FERREIRA DE 

ANDRADE DOS SANTOS.Em obediência ao disposto no artigo 755, do 

Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas, publique-se a 

presente e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, se 

está já estiver em funcionamento, onde permanecerá por 06 (seis) meses, 

na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição e os limites da curatela.Ressalte-se que 

deverá ser observado o que determina o oficio circular 482/05-CGJ/DJA 

(ID 102643).Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. 

Suely Rodrigues, nos presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 

03 (três) URH, conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Expeça-se o 

termo de curador.Sem custas, face à gratuidade de justiça. Ciência ao 

representante do Ministério Público.Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44887 Nr: 795-69.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nailton Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o réu descumpriu as condições da suspensão 

condicional do processo, conforme parecer de fls. 88, acolho a cota do 

Ministério Público de fls. 57, e consequentemente, REVOGO o benefício 

sursis processual concedido às fls. 82 , prosseguindo o feito nos seus 

ulteriores termos.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia _____/ 

_____/ _____, às _____: _____min., ocasião em que se tomará o 

depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá o 

interrogatório do acusado.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000068-88.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 115,93; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados, do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13414645. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-49.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA LUIZ (REQUERENTE)

CLAUDISON RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010183-49.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13424984. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-69.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000024-69.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 23.425,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13425759. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-72.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000082-72.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 23.425,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13429921. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-15.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARINALVA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000144-15.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.612,66; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarda aos autos ID. 13440237 MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-97.2017.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARINALVA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000145-97.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.297,83; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Senhor(a): REQUERIDO: OI S.A Fica Vossas Senhorias 

devidamente intimados do inteiro teor da sentença exarda aos autos ID. 

13440658. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-03.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010005-03.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarda aos autos ID. 13441233. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-08.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ROGERIO CESAR TRINDADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000138-08.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 23.425,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada aos autos ID. 13442465. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-60.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ROGERIO CESAR TRINDADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000141-60.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 23.425,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimando para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste sobre o despacho ID 13443437. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-67.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TEIXEIRA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000147-67.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.517,86; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID 13526574. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-65.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000173-65.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13527087. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-81.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GOMES ALVES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000062-81.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 958,33; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13533171. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000184-94.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (ADVOGADO(A))

SIVALDO NUNES CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO OAB - 021.532.901-55 

(PROCURADOR)

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - 039.550.191-10 (PROCURADOR)

 

Processo: 1000184-94.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 19.529,34; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Fica Vossas Senhorias 

devidamente intimados do inteiro teor da sentença exarada nos autos ID. 

13533221. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-62.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LAELSO GUIMARAES DA COSTA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010014-62.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13545729, bem como, para que no prazo 

legal, apresente as contrarrazões ao Recurso Inominado juntado aos 

autos. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-06.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEY MARTINS DE BARRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000013-06.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 23.425,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
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(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13547987. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-44.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DILMO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000155-44.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13549227. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-07.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADEILSON DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000151-07.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13580156. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-68.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRA PRETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Processo: 1000134-68.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 6.130,32; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da sentença 

exarada nos autos ID. 13580189. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-58.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE ROSA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000167-58.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13580231. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-20.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIM ALVES CORREA (REQUERENTE)

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000025-20.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 12.140,60; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13583390. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-35.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIM ALVES CORREA (REQUERENTE)

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

causa: R$ 10.385,64; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Fica Vossas Senhorias devidamente 

intimados do inteiro teor da sentença exarada nos autos ID. 13584961. 

MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-63.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA NEUSIVAN PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000102-63.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13586670. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-59.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSIMAR SANTOS FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000154-59.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13588072. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-42.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000030-42.2018.8.11.0022; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da sentença 

exarada nos autos ID. 13589422. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-55.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

CLARICE DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000012-55.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13593872. MARCO ANDRE BATISTA 
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AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-57.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

JESSICA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000029-57.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13594743. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-11.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDEZIO LOPES PITAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000099-11.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimando, para que no prazo de 

15 (quinze) dias manifeste nos autos, conforme despacho ID. 13595485. 

MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-64.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVALDO GONCALVES COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000089-64.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 374.800,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13527087. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-74.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO (ADVOGADO(A))

MARIZETE DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000002-74.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica a patrona da promovente devidamente intimada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos, conforme despacho ID. 

13620779. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-11.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIR ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1000002-11.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 9.283,53; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos ID. 13622153. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155644 Nr: 2517-81.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Domingos de Souza, Edeltrudes de 

Arruda Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155644

DECISÃO

Vistos em correição,

Trata-se de Ação Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S.A em face 

de ANTONIO DOMINGOD DE SOUZA, visando o cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento devidamente instruído com documentos que 

constituem prova escrita, sem eficácia de título executivo (art.700, CPC).

Assim, expeça-se mandado monitório de pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias (art.701, CPC), nos termos do pedido inicial, consignando 

que, em caso de imediato cumprimento, ficará o requerido isento do 

pagamento dos valores referentes as custas (art.701, §1º, CPC), podendo 

ainda, na forma do artigo 702 do Código de Processo Civil, opor embargos 

e assim suspender a eficácia do mandado inicial.

 Em caso de não cumprimento da obrigação e de não oposição de 

embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 87676 Nr: 1001-02.2013.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jaci Guimarães, Joana Darc 

Camargo Guimarães, Silvio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324/MT, SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473A-MT, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 Neste sentido há precedente do Supremo Tribunal de Justiça em sede de 

Recurso Repetitivo (REsp 1200856/RS), que a multa diária somente é 

exigível após o transito em julgado da decisão que, confirmando a tutela 

antecipada, julgar procedente a demanda, o que evidentemente não ocorre 

no presente caso.Em que pese a multa incidir a cada dia de 

descumprimento da ordem judicial, a execução do valor somente é 

possível após a confirmação da medida liminar pela sentença de mérito. O 

mérito do presente Embargos fora julgado improcedente, portanto, não 

reconhecido o direito pleiteado pelos Embargantes. Dessa forma, 

revogada a liminar concedida na fase de conhecimento, revogou-se todos 

seus efeitos, tendo em vista que o provável direito que a concedeu 

antecipadamente, não fora reconhecido, assim proferida em sentença de 

forma fundamentada.Logo, como demonstrado de forma incontroversa, 

infundado é o direito usado pelo Embargante para pleitear o referido direito 

de averbação, sendo que nem mesmo direito ao recebimento de multa por 

descumprimento da liminar concedida e revogada por sentença este 

p o s s u i .  A s s i m ,  I N D E F I R O  a s  p r e t e n s õ e s  d o 

Embargante.INTIMA-SE.CUMPRA-SE.Após, ARQUIVE-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 115991 Nr: 3234-98.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Pinto de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagoto- 

Procuradora Federal - OAB:

 CÓDIGO: 115991

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127615 Nr: 3246-78.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEY MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, 

no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), mediante emissão de guia de 

diligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129166 Nr: 3896-28.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Jesus Marques de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 433064-1 / 2018, 

faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar impugnação ou 

recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no prazo de 02 

(dois) dias utéis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85577 Nr: 502-18.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Édio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cyro Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilcecleide Fátima de 

Oliveira Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre teor da certidão do oficial de 

justiça de ref.76

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133004 Nr: 1096-90.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanoelle Cristina Souza Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSE SILVA - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO ALEXANDER DE 

OLIVEIRA - OAB:16611/O, ODILA ZORZI - OAB:8619

 CÓDIGO: 133004

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 53, considerando que os requeridos ora citados 

devem preencher o polo passivo da demanda uma vez que são 

interessados na presente ação, Sendo assim INTIME-SE para 

manifestar-se e requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161520 Nr: 4749-66.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Jonas da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 161520

DECISÃO

VISTOS,

Considerando que é necessário o indeferimento administrativo e não se 

encontra juntado aos autos, Intime-se a parte autora, por meio de seu 

patrono, para que proceda a juntada do requerimento administrativo e 

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho, a fim de demonstrar sua 

remuneração.

Sendo assim Intime-se a parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, inc. II CPC.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161777 Nr: 4867-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ada Querina de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da perícia designada para o dia 14 de setembro de 

2018 às 15h:20min, devendo comparecer nas dependências deste Fórum, 

portando todos os seus exames e os quesitos do juízo, conforme 

determinado na decisão de ref. 4

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155633 Nr: 2510-89.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 21

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62595 Nr: 2116-63.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlinda Maria de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 30.11.2010, observado prazo prescricional 

quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde o ajuizamento da ação e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para que o INSS implante 

o benefício do autor em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 

até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Deixo de 

remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários 

mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115870 Nr: 3197-71.2015.811.0028

 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: JCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBP, LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 115870

DECISÃO

VISTOS,

DEFIRO o pedido formulado pelo autor (ref. 51), para tanto, cite-se o 

executado por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias – art. 257, 

inciso III do CPC/2015.

 Decorrido in albis o prazo do edital e da resposta, por passar a se tratar 

de réu revel citado por edital, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II 

do Código de Processo Civil, nomeio Curador Dr. Jander Tadashi Babata 

em razão da Defensoria Pública estar patrocinando os interesses da 

autora.

Fixo os honorários advocatícios em 01 (um) URH.

Após, dê-se vistas ao defensor para apresentação de defesa no prazo 

legal.

Com a defesa, intime-se o autor para requerer o que entender.

Em seguida, conclusos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118512 Nr: 634-70.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Regina Falcão Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.99-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - 

OAB:229.951-SP

 CÓDIGO: 118512

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de restituição dos valores empregados na construção 

de rede elétrica subsidiada e executada por particulares com pedido de 

indenização, repetição de indébito e indenização por danos morais 

proposta por Vera Regina Falcão Guimarães em face de Energisa S/A.

 A sentença de improcedência proferida à ref. 59, condenou a requerida 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

 Pois bem, a requerida ofereceu embargos de declaração em razão da 

contradição na referida sentença, visto que o feito foi julgado 

improcedente, condenando o vencido ao pagamento de custas nos termos 

do art. 85, §2° do CPC. Os embargos foram acolhidos.

 A ref. 73 o autor alega ser beneficiário da justiça gratuita e requer a 

reconsideração da decisão.

 Em análise dos autos verifica-se que em nenhum momento o autor 

requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Nem mesmo, 

trouxe qualquer documento que comprovasse a qualidade de 

hipossuficiência.

 Deste modo, indefiro o pedido de ref. 73. Mantenho a decisão de ref. 69 

pelos seus termos.

 Proceda-se o cumprimento do Provimento 14/2017 Corregedoria Geral de 

Justiça, devendo a serventia atentar-se aos valores das custas devidas 

pela parte.

Após, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações pertinentes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155472 Nr: 2427-73.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Damázio Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156108 Nr: 2681-46.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Correia da Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da designação de PERÍCIA MÉDICA para o dia 

14 de setembro de 2018, às 15h10min a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.

 com o perito o Dr. João Leopoldo Baçan.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161777 Nr: 4867-42.2018.811.0028
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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: Ada Querina de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Deste modo, postergo a análise da tutela. Assim, nos termos do Ato 

Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia médica para o 

dia 14 de setembro de 2018, às 15h20min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a 

título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do 

CJF.O exame médico consistirá na averiguação da condição física da 

parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas.O Senhor perito deve ser advertido para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o 

laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial.O autor deverá se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo.Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.2

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155846 Nr: 2575-84.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDDDPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC-CEMS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de pedido de execução de astreinte em razão do 

descumprimento de tutela antecipada deferida por este juízo.

Verifico que já houve habilitação do requerido nos autos.

Fundamenta o autor, que mesmo intimado, o requerido ainda não procedeu 

a exclusão do nome do requerente dos serviços de proteção ao crédito, 

conforme extrato juntado aos autos, razão pela qual pleiteia a execução 

da multa por descumprimento da decisão judicial.

 Ocorre que o presente feito encontra-se pendente de realização de 

audiência de tentativa de conciliação, portanto, ainda não houve a devida 

análise do mérito da demanda.

A esse respeito, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a multa 

somente poderá ser objeto de execução após sua confirmação pela 

sentença de mérito, consoante Informativo 0511 de 06/02/2013, 0546 de 

24.09.2014, o que ainda não ocorreu no caso em análise.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de execução de astreinte.

Aguarde-se realização de audiência de conciliação já designada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155635 Nr: 2512-59.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 ACOLHO parcialmente a preliminar apontada para DETERMINAR a reunião 

deste feito (Código 155635) com o de Código 155634.DO REQUERIMENTO 

DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERALNa 

contestação, o Requerido pleiteia a expedição de ofício à agência da Caixa 

Econômica Federal em Poconé/MT, a fim de comprovar a transferência do 

valor emprestado pelo Requerente junto à empresa 

Requerida.Considerando que o requerido pretende provar que o contrato 

foi celebrado, DEFIRO O PEDIDO. EXPEÇA-SE o ofício.Dito isso, dou o feito 

por saneado.Assim, DETERMINO a intimação das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral.DETERMINO, 

ainda, a reunião deste feito (Código 155635) com o de Código 155634, nos 

termos do artigo 55 do CPC.DETERMINO, ainda, a intimação da conciliadora 

responsável pela realização da audiência de conciliação nos autos em 

epígrafe para que proceda à juntada aos autos, da ata do aludido ato, 

realizado em 13/08/2018.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106438 Nr: 611-61.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Vieira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 106438

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a divergência processual que ocorreu quanto à intimação 

dos requerentes em questão da audiência de instrução e julgamento, 

tendo em vista a habilitação dos herdeiros, sendo assim Intime-se a autora 

para que possa regulariza a situação processual, uma vez que existem 

dois advogados constituídos nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155504 Nr: 2441-57.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA S/A (Banco do Estado 

de São Paulo S/A – Banespa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.25/26

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155634 Nr: 2511-74.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 ACOLHO parcialmente a preliminar apontada para DETERMINAR a reunião 

deste feito (Código 155634) com o de Código 155635.DO REQUERIMENTO 

DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERALNa 

contestação, o Requerido pleiteia a expedição de ofício à agência da Caixa 

Econômica Federal em Poconé/MT, a fim de comprovar a transferência do 

valor emprestado pelo Requerente junto à empresa 

Requerida.Considerando que se trata de documento que visa provar a 

celebração do pacto DEFIRO O PEDIDO. Expeça-se o necessário. Assim, 

DETERMINO a intimação das partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão 
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devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.DETERMINO, ainda, a reunião deste 

feito (Código 155634) com o de Código 155635, nos termos do artigo 55 do 

CPC.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157779 Nr: 3288-59.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

OAB:3701/MT, PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - 

OAB:16538/MT

 CÓDIGO: 157779

DESPACHO

VISTOS,

Diante da interposição de agravo de instrumento pelo Requerente, vieram 

os autos conclusos para decisão acerca da reconsideração da decisão 

liminar indeferida no feito, nos termos do artigo 1.018, §1º, do CPC.

Pois bem. No caso em apreço, entendo que os requisitos autorizadores 

para o deferimento da liminar de busca e apreensão estão devidamente 

preenchidos, considerando que o Requerente juntou aos autos o contrato 

de alienação fiduciária realizado entre as partes e comprovou a mora do 

Requerido, de forma que mantenho a decisão prolatada nos autos.

Assim, imperioso o prosseguimento do feito.

Aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de impugnação à 

contestação pelo Requerente e certifique-se acerca da tempestividade de 

eventual peça apresentada por ele.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155501 Nr: 2440-72.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA S/A (Banco do Estado 

de São Paulo S/A – Banespa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.26

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 38782 Nr: 3093-26.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Vieira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procurador Federal - INSS - OAB:3.833

 CÓDIGO: 38782

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de pedido de habilitação nos próprios autos formulado pelos 

herdeiros necessários do autor ISMAEL VIEIRA DE ALMEIDA, em virtude 

do seu falecimento.

Com o pedido juntaram a certidão de óbito do autor, bem como documentos 

hábeis à comprovação da qualidade de herdeiros necessários.

A autarquia ré concordou com a habilitação da viúva, Sra. Maria de 

Almeida .

É o relatório.

Decido.

Segundo o artigo 687, do CPC/2015, a habilitação ocorre quando, por 

falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe no processo.

Tratando-se de pedido de habilitação promovido pelos herdeiros 

necessários, esta proceder-se-á à habilitação nos autos do processo 

principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, 

o processo (artigo 689, do CPC/2015).

Analisando os autos, notadamente os documentos de ref. 95, verifico que 

restaram comprovados os requisitos do artigo 687, do CPC/2015, qual 

sejam, o óbito do autor da ação, e a comprovação da qualidade dos 

requerentes como herdeiros necessários do de cujus.

 Intime-se os exequentes para dar andamento ao feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127371 Nr: 3191-30.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavio Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 127371

DESPACHO

VISTOS,

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 

2019 às 16h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 157072 Nr: 3058-17.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Mirassol 

D'Oeste-MT, Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson Jose de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7.485/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Defiro o requerimento; por conseguinte designo o dia 26/09/2018, às 

17h30 para inquirição das testemunhas, as quais deverão ser conduzidas 

coercitivamente, nos termos da lei.

2. Intime-se o advogado do réu via DJE.

3. Oficie o Juízo Deprecante acerca da nova data para conclusão do ato.

4. Notifique-se o MPE.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

6. Às Providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 112887 Nr: 2376-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Gomes da Silva, Waldir 

Severino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Ricardo da Silva Monteiro 

- OAB:3301

 Edital Pauta do Tribunal do Júri ME108

Sessão:Tribunal do Júri

Dia:18/09/2018

Horas:09:00:00

Data2:

Dados do Processo:Dados do Processo:Processo de Ação Penal nº 

2376-67.2015.811.0028 - Cód. 112887
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 Parte Autora - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Parte Ré - NILSON FRANCISCO GOMES DA SILVA e WALDIR SEVERINO 

DA SILVA

 Pronunciado como incurso nas penas do Artigo 121, §2º, incisos II, III e IV 

c/c art. 29 e art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 112887 Nr: 2376-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Gomes da Silva, Waldir 

Severino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Ricardo da Silva Monteiro 

- OAB:3301

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:Tribunal do Júri

Dia:18/09/2018

Horas:09:00:00

Jurados:1. 1- Alessandra Graciela Prado e Silva- (Professora)

2. 2- Alexandre da Costa Nunes- (Funcionário Público)

3. 3- Alexandre Severino de Souza Alcântara - (Professor)

4. 4- Ana Paula Maria de Assis Carvalho - (Funcionário Público)

5. 5- Anne Suelle Conceição de Almeida - (Professora)

6. 6- Carlos Alberto Lima dos Santos Junior- (Estudante)

7. 7- Elidiane Benedita Lobo Silva - (Estudante)

8. 8- Elison Jordão Querino- (Autônomo)

9. 9- Fagner Cesar dos Santos- (Autônomo)

10. 10- Giovani Silva Amorim- (Comerciante)

11. 11- Hugo Oliveira Ortiz - (Professor)

12. 12- Iruena Luce dos Santos Marques- (Funcionária Pública)

13. 13- Itiana Aparecida Advincula da Silva - (Vendedora)

14. 14- Janaína Rondon Sales e Silva - (Professora)

 15. 15- Jeferson Ricardo de Souza Santos- (Estudante)

16. 16- Jéssica Caroline da Silva Nunes - (Professora)

17. 17- Jéssica Marques Gomes da Silva- ( Estudante)

18. 18- Leno Grazianny Fragoso de Moraes - (Analista de Sistema)

19. 19- Luciene de Arruda Panozo- (Professora)

20. 20- Ludmila Christina de Arruda - (Funcionária Pública)

21. 21- Maricléia Denilza Pinto do Prado- (Estudante)

22. 22- Rodrigo Cesar da Cruz- (Estudante)

23. 23- Rosinete da Silva- (Auxiliar Escritório)

24. 24- Ruiter Patrese Ramos Salles- (Autônomo)

25. 25- Sâmera Renata Silva de Oliveira- (Professora).

26. SUPLENTES

27. 01- Anderson Luís Arruda Mendes - (Autônomo)

28. 02- Anselmo Modesto da Silva Almeida - (Autônomo)

29. 03- Cleodeti Rosa da Silva Queiroz - (Professora)

30. 04- Creonilda Clara de Moura - (Funcionária Pública)

31. 05- Enilson Gonçalo dos Santos Lemes- (Contador)

32. 06- Evânio Jesus de Araújo- (Funcionário Público)

33. 07- José Nilton de Arruda - (Estudante)

34. 08- Juracy Pereira Leite- (Professora)

35. 09- Leonel Souza Volpato - (Autônomo)

36. 10- Marcel Mendonça de Arruda- (Zootecnista)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82734 Nr: 2052-82.2012.811.0028

 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: Cooperativa de Credito Rural do Pantanal por seu 

Liquidande Jose Roberto Alves, Jose Roberto Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Venturi Tebaldi - 

OAB:204.167/SP, Jose Carlos de Alvarenga Mattos - OAB:62.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte devedora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

456,93 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) 

que foi condenado nos termos da r. sentença (fls. 268). Este Valor deverá 

ser recolhido num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 

456,93 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) 

e valor da taxa, qual seja R$ 00,00(zero). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar a guia (paga) à Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Poconé (tel. 3345-1507).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109642 Nr: 1504-52.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriany Cristiny de Campos Silva, Karen Campos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Intimar as partes do retorno dos autos e da juntada de ref. 85

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106776 Nr: 728-52.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Campos Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Intimar a parte autora do retorno dos autos e da juntada de referência 79

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107013 Nr: 832-44.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Intimar as partes do retorno dos autos e da junta de ref. 49

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156198 Nr: 2710-96.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmindo Leovogildo de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 156198

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 
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em zona rural, dessa forma, tem-se que os documentos acostados na 

inicial não são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ), nos 

termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015575-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

GONCALO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

16:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

RITA MARQUES DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010089-20.2016.8.11.0028. REQUERENTE: RITA MARQUES DE OLIVEIRA 

MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O patrono da parte requerente 

manifestou pela desistência da presente demanda em 04/07/2016, em 

razão da requerente já ter sido indenizada em outro processo. Nos termos 

do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010617-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

MIGUEL LIMA RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de outubro de 2018 as 

15:15h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-58.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS PIRES DO PRADO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de dezembro de 2018 as 

13:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-45.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

JOANA CONCEICAO DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de dezembro de 2018 as 

14:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-97.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de dezembro de 2018 as 

14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-89.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY CARMO DE ARRUDA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de dezembro de 2018 as 

16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-74.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIMIRO MOTA DE SOUZA (REQUERENTE)

SIDNEY BERTUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de dezembro de 2018 as 

14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-96.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ALOISO PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de dezembro de 2018 as 

14:40h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000728-30.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

NAIRA RAQUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de dezembro de 2018 as 

14:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-82.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUCIO DA CONCEICAO E SILVA (REQUERENTE)
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JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de dezembro de 2018 as 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017412-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE MATOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de outubro de 2018 as 

16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-63.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEOCRANDIO NONATO DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que IMPULSIONO os autos para que a parte autora 

indique novo endereço da parte requerida, tendo em vista que houve 

devolução da correspondência

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-73.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILMA DE AMORIM OLIVEIRA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que IMPULSIONO os autos para que parte manifeste 

acerca da devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que IMPULSIONO os autos para que parte manifeste 

acerca da devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-96.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PATRICIA GOMES QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

DECISÃO, VISTOS, Primeiramente, saliento que se trata de processo 

sentenciado e pendente de análise de recurso. Pois bem. Em análise a 

petição inicial, verifico que os pedidos não abarcam a exclusão do nome 

da reclamante dos serviços de proteção ao crédito. Dessa forma, a 

retirada da inscrição do nome da reclamante dos serviços de proteção ao 

crédito não se enquadra como objeto da ação, uma vez que a requerente 

junta documento referente a negativação após apresentação de 

impugnação a contestação. A autora pleiteia reconsideração da decisão 

que indeferiu a tutela antecipada, alegando dano grave e de difícil 

reparação em razão na manutenção do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ocorre que, a matéria alegada não foi pleiteada em 

sede liminar. O art. 329 do CPC autoriza o aditamento do pedido em duas 

ocasiões: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o 

pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; 

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de 

pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a 

possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, 

facultado o requerimento de prova suplementar. Nesse sentido, 

considerando que o pleito de exclusão do nome da reclamante dos 

serviços de proteção ao crédito não foi feito na exordial, portanto, não foi 

oportunizado ao reclamado o contraditório e a ampla defesa, não há que 

se falar em análise do mesmo, uma vez que não constitui objeto da ação. 

Ademais, o processo encontra-se sentenciado, tendo esgotada a 

prestação jurisdicional do juízo de primeiro grau. Ante o exposto, INDEFIRO 

o pedido de reconsideração. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo de 

admissibilidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000521-35.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. C. (ADVOGADO(A))

M. L. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000521-35.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MAURISA LOPES MENDONCA Cuida-se de pedido de 

decretação de divórcio direto consensual em que as partes acordaram 

quanto à dissolução do vínculo conjugal, partilha de bens, guarda dos 

filhos menores, visitas e alimentos, havendo o Ministério Público Estadual 

manifestado pela homologação por este juízo. É o relatório. Decido. Ante o 

exposto, JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes, de modo que decreto o divórcio de PEDRO VIEIRA DE SOUZA e 

MAURISA LOPES MENDONÇA, fazendo cessar todos os deveres 

inerentes ao casamento, devendo a mulher voltar a usar o nome de 

solteira. Sem custas. Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente. Após, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000825-34.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. Y. (REQUERENTE)

I. G. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Q. D. S. R. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000825-34.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: TADEU DA SILVA YOSHIDA REQUERIDO: QUEREN DOS 

SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA Trata-se de ação de guarda unilateral, 

com tutela de urgência, proposta por TADEU DA SILVA YOSHIDA, em prol 

do menor P.H.R.Y., em face de QUEREN DA SILVA YOSHIDA, todos 

qualificados nos autos. Extrai-se dos autos que o menor P.H.R.Y, nascido 

em 27/08/2014, é filho em comum das partes, salientando que, em virtude 

da separação do casal, o menor permaneceu sob a guarda fática do seu 

genitor, ora requerente, sendo resguardado o direito de visitas à requerida 

nos finais de semana. Contudo, em virtude da notícia de que a requerida 

está na iminência de se mudar para cidade de São Félix do Araguaia-MT, 

local em que não há nenhum familiar do menor, bem como fato de que a 

genitora não teria tempo para cuidar do filho no novo endereço, requer 

seja deferida a liminar para concessão da guarda provisória do infante ao 

seu genitor. A inicial foi recebida e determinada a realização de estudo 

psicossocial na residência do requerente (fl.54). O parecer psicossocial 
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foi anexado às fls.60/64. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Decido. Dispõe o art. 300 do CPC/2015, 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. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. Com efeito, o artigo 19 da Lei nº 

8.069/90 estabelece que: “É direito da criança e do adolescente ser criado 

e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família 

substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente 

que garanta seu desenvolvimento integral.” No caso em tela, tenho que o 

pedido liminar merece prosperar, visto que os documentos juntados aos 

autos são suficientes para comprovar a relação de parentesco entre o 

autor e o menor (pai e filho, respectivamente). Além disso, através do 

relatório do estudo psicossocial realizado pela Equipe Multidisciplinar desta 

Comarca na residência do requerente, verifica-se que o autor e seu filho 

tem um bom relacionamento, bem como a Equipe sugeriu que, a princípio, o 

menor fique com seu genitor. Confira-se: “(...) de acordo com os dados 

colhidos através da observação e entrevista, verificou-se que pai e filho 

têm amor incondicional um pelo outro. Diante da separação e possível 

mudança de cidade da genitora, sugerimos que, de princípio o infante fique 

com o genitor, pois a separação já lhe causa transtorno emocional, mesmo 

que não seja evidente em seu comportamento atual, entretanto a criança 

internaliza suas frustrações não sabendo externa-las, para evitar maior 

fragilidade emocional, sugerimos que PEDRO HENRIQUE no momento 

permaneça com o genitor e sua avó paterna, posteriormente quando sua 

genitora sentir-se adaptada na cidade de São Felix do Araguaia-MT, leve 

seu filho para ficar ao seu lado em feriados ou férias de seu emprego, 

uma vez que disponibiliza apenas do horário noturno para estar na 

companhia do filho, em uma cidade onde não reside nem um parente para 

ajudar com os cuidados que uma criança na idade de Pedro H. necessita. 

Torna-se importante evidenciar que a criança tem a saúde mental 

conforme o ambiente em que vive, portanto se conviver diretamente com 

os conflitos da separação e da disputa de guarda, estará correndo risco 

de ter problemas de ajustamento emocional e comportamental, além é 

claro, de distorções em sua estruturação da personalidade devido aos 

danos psicológicos sofridos. Conclui-se que; o acompanhamento 

Psicológico pode contribuir nesse processo de disputa de guarda, como 

também na mediação dos conflitos familiares, favorecendo o diálogo para 

que o casal chegue a um acordo, diminuindo os efeitos das brigas (...)” 

documento anexado no id n. 15191758. Assim, em atenção ao princípio da 

proteção integral e prioridade absoluta (art. 227, da CF), e em vista de uma 

leitura sob a ótica do melhor interesse para criança, tenho por bem deferir 

a guarda provisória do menor a seu pai. Ante o exposto e em consonância 

com o parecer ministerial, DEFIRO a guarda provisória de PEDRO 

HENRIQUE RODRIGUES YOSHIDA em favor de seu genitor TADEU DA 

SILVA YOSHIDA, sem prejuízo de posterior revogação. Expeça-se termo 

de compromisso. Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se a requerida e 

intime-se o requerente para a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO DIA 03 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 14h00min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de 

contestação iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do 

NCPC). Cite-se a demandada e intime-se o representante legal do autor 

para que compareçam à solenidade, acompanhados de seus respectivos 

advogados. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000104-82.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE DO CARMO (AUTOR(A))

CARITA PEREIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000104-82.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOEL JOSE DO CARMO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Considerando a justificativa apresentada, defiro o 

pedido da parte autora e redesigno audiência de instrução e julgamento 

para o dia 30 de Outubro de 2018, às 12h30min (horário oficial de MT). 

Intime-se a parte requerida. Saem os presentes intimados.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000840-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EL HAZI MARTINS PINHEIRO (RÉU)

Cicero Martins Pinheiro (RÉU)

ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO (RÉU)

CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000840-03.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANTONIO JOSE MARTINS RÉU: ANTONIO GOMES DA SILVA 

FILHO, CICERO MARTINS PINHEIRO, CARLOS ALBERTO SANTOS DE 

OLIVEIRA, EL HAZI MARTINS PINHEIRO Considerando a certidão nos autos 

(fl. 106), determino a intimação da parte autora, por intermédio do 

advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, proceder o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito 

(art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). Decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000850-47.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DOLLA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000850-47.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOSIANE DOLLA BORGES Nos termos dos artigos 320 e 321 

do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do 

advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000817-57.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS XAVIER PISSARRO - ME (EXECUTADO)

CARLOS XAVIER PISSARRO (EXECUTADO)

EMERSON LAZARO CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000817-57.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: CARLOS XAVIER PISSARRO - ME, EMERSON LAZARO 

CARVALHO, CARLOS XAVIER PISSARRO Nos termos dos artigos 320 e 

321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do 

advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95049 Nr: 12223-29.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Confresa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Domingos Lazari
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORTON MUSSALAN FERREIRA - 

OAB:20035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data, não consta nos 

autos a devolução do AR da carta de citação expedida e enviada deste 

processo, razão pela qual, nesta data, faço o envio novamente da carta 

de citação supra ao correio. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72018 Nr: 4390-91.2016.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Teixeira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsados os autos, extrai-se que foi cumprida apenas a parte final da 

decisão de ref. 33, eis que foi acostado aos autos, tão somente, as 

primeiras declarações com os respectivos documentos (ref. 46).

 Assim sendo, determino a intimação do autor, por intermédio do advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 dias, cumpra o penúltimo parágrafo 

da decisão retro, consistente em recolher as custas iniciais ou requerer a 

concessão da justiça gratuita, com a consequente demonstração que o 

autor não possui condições de arcar com as custas judiciais, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

 Por fim, cadastre-se no sistema Apolo o advogado substabelecido, 

conforme ref.51.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6284 Nr: 668-35.2005.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Antunes Liberal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores constantes nos ofícios do corej 

juntado a este autos supra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84777 Nr: 5964-18.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODA DA CASA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Sobre a não citação do avalista Guibson Machado de Sousa, intime-se o 

exequente para manifestar no prazo de 10 dias.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94777 Nr: 12023-22.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa, RONIO 

CONDÃO BARROS MILHOMEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi citada dos termos desta 

ação, bem como para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94777 Nr: 12023-22.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa, RONIO 

CONDÃO BARROS MILHOMEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte para especificar as provas que pretendem produzir ou 

requerer o julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55151 Nr: 482-60.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. F. NEVES, NABER ADRIANO DA SILVA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a sub-rogação parcial de direitos creditórios em favor do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, 

DEFIRO O PEDIDO RETRO, RAZÃO PELA QUAL DETERMINO SUA 

INCLUSÃO NO POLO ATIVO DA PRESENTE DEMANDA, devendo a 

secretaria tomar as medidas necessárias para que faça constar no 

sistema Apolo.

No mais, considerando o endereço atualizado dos executados, conforme 

ref. 37, nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação do executado 

para, em três dias, pagar a dívida.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários 

advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima assinalado, 

reduzo a verba em 50%.

Determino a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos 

termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”.

 Caso o executado não seja localizado para ser citado, o(a) oficial de 

justiça deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte 

exequente, nos termos do §2º do referido dispositivo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66700 Nr: 1984-97.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iram Borges de Moraes Rocha 

- OAB:32.842 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora por edital para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67538 Nr: 2190-14.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CLEITON ARAUJO DE 

MEDEIROS - OAB:15107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora por edital para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94573 Nr: 11895-02.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, Gilson Lopes de 

Almeida, GILVÂNIA KUNDE, MARIA LUZINETE DE JESUS LIMA, SUÊNIA 

ARRUDA SILVA, MÍRIAN AGUIAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Itiel Gomes Costa - OAB:21499 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi citada dos termos desta 

ação, bem como para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11602 Nr: 241-33.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evangelho Inácio de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242, Sérgio Santos Ferreira Júnior - OAB:

12622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores constantes nos ofícios do corej 

juntado a este autos supra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18912 Nr: 2735-94.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data o médico perito nomeado 

nestes autos, Dr; Mário Victor Barini Perini - CRM/MT 4939, entrou em 

contato com esta secretaria e informou que a requerente Maria Aparecida 

Alves Gomes, não compareceu na perícia designada para o dia 

06/07/2018. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17396 Nr: 1240-15.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Antonio Rodrigues Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data o médico perito nomeado 

nestes autos, Dr; Mário Victor Barini Perini - CRM/MT 4939, entrou em 

contato com esta secretaria e informou que o requerente Fernando 

Antônio Rodrigues Rocha, não compareceu na perícia designada para o 

dia 06/07/2018. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20182 Nr: 846-71.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Fernandes Gois da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data o médico perito nomeado 

nestes autos, Dr; Mário Victor Barini Perini - CRM/MT 4939, entrou em 

contato com esta secretaria e informou que a requerente Luzia Fernandes 

Goias da Silva, não compareceu na perícia designada para o dia 

06/07/2018. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52122 Nr: 1825-28.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abi Ackel Andrade Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Condeno a parte autora em despesas, 

custas processuais e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário (art. 98, §3º, do NCPC).Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94573 Nr: 11895-02.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, Gilson Lopes de 

Almeida, GILVÂNIA KUNDE, MARIA LUZINETE DE JESUS LIMA, SUÊNIA 

ARRUDA SILVA, MÍRIAN AGUIAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Itiel Gomes Costa - OAB:21499 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para especificar as provas que pretendem 

produzir ou requerer o julgamento antecipado da lide.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75306 Nr: 54-10.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Marlene Parente de Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43148 Nr: 2882-52.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Rodrigues Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores constantes nos ofícios do corej 

juntado a este autos supra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79584 Nr: 2749-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores constantes nos ofícios do corej 

juntado a este autos supra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65391 Nr: 1479-09.2016.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMM, SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o Oficial de Justiça informou que não 

recebeu o mandado para cumprimento, referente a esta carta precatória 

supra, e que pode ter ocorrido do mandado ter sido entregue a algum 

outro colega que não faz mais parte do quadro de servidores da comarca, 

razão pela qual, nesta data faço entregue do mandado para cumprimento. 

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97913 Nr: 1445-63.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neomarciel Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BRANDESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de NEOMARCIEL 

ALVES DE SOUZA, ambos qualificados nos autos.

Foi determinado a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com o fito de comprovar a mora nos autos, uma vez 

que não foi acostada a notificação extrajudicial com o endereço contido na 

inicial (fls. 29/30), sob pena de extinção da ação.

O autor manifestou (Ref. 09) requerendo o sobrestamento do feito para a 

regularização da mora, tendo o pedido sido deferido e determinado a 

suspensão dos autos por 30 (trinta) dias (Ref. 11).

(Ref. 16) a requerente emendou a inicial e anexou nos autos o instrumento 

de protesto e notificação extrajudicial com retorno negativo.

 Em seguida (Ref. 18), a parte autora requereu a extinção do processo 

sem o julgamento do mérito, ante ao fato que o requerido de forma 

extrajudicial realizou o pagamento do valor cobrado antes do ajuizamento 

da ação.

É o breve relatório.

Decido.

Compulsados os autos, verifico que a presente ação perdeu o objeto, 

visto que o requerido pagou ao requente o débito cobrado antes mesmo 

da propositura da ação.

Isso posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a perda 

superveniente do objeto da ação, com base no art. 485, inciso VI, do 

NCPC.

Custas pela parte autora.

Sem honorários porque não houve citação da parte contrária.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52756 Nr: 2363-09.2014.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCL, MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT, Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de alimentos proposta Mariely Rodrigues Costa, 

representada por sua genitora Deusirene Costa Luz, em face de 

Margarida de Jesus, já qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, mesmo devidamente intimada or 

intermédio do advogado constituído para dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, a parte autora quedou-se inerte (fl.43).

Determinada a intimação pessoal, a requerente deixou transcorrer o prazo 

“in albis” sem se manifestar nos autos, conforme certidão de fl.51.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

assim, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52095 Nr: 1794-08.2014.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Luiz Lodea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custodio Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:1-RECONHECER E RESCINDIR O 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO FORMULADO ENTRE AS 

PARTES;2-CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

EM FAVOR DO AUTOR NO PATAMAR DE R$62.571,50 (SESSENTA E DOIS 

MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), 

INCIDINDO SOBRE TAL VALOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA;A 

correção monetária deverá ser apurada pelo INPC, por ser esse, no 

período, o que melhor representa a recomposição da moeda.Assinale-se, 

por oportuno, que o termo inicial de incidência dos juros e correção 

monetária será a data de citação, por se tratar de relação 

contratual.Considerando a sucumbência recíproca, Deixo de condenar as 

partes quanto a honorários e despesas processuais advocatícios em 

razão da sucumbência recíproca.Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidades de praxe.P.R.I.C.Porto Alegre do Norte/MT, 30 de agosto de 

2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43883 Nr: 3655-97.2012.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT, Mariana Cristina Corrêa de Andrade - 

OAB:15.549-O - MT, Silmara Ruiz Matsura - OAB:9.941 - B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que mesmo intimada pelo juizo deprecado, a parte autora 

não recolheu as custas da carta precatoria, torno os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64715 Nr: 1216-74.2016.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO ROQUE DE LIMA, Santina Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): El-Hazi Martins Pinheiro, Marcelo Alves dos 

Santos, Paulo Moreira, Helio Pereira da Silva, Sebastião Gomes Barrião, 

Glorines Alves da Silva, Antonio Gomes da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Vieira Santos - 

OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para comprovar o 

pagamento da complementação no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45839 Nr: 1650-68.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aredson José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18.969/GO

 DISPOSITIVODiante destas considerações, JULGO INTEIRAMENTE 

PROCEDENTE, a fim de condenar o requerido nos termos do pedido inicial, 

resolvendo o mérito da demanda, nos termos artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, extinguindo o processo.Sem custas e sem 

custas.Transitada em julgada a sentença, arquivem-se estes autos na 

condição de findo.Porto Alegre do Norte/MT, 31 de agosto de 2018.Marcos 

André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53079 Nr: 2620-34.2014.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT, Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação 

sobre juntada de fl.31, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19213 Nr: 3004-36.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Domingos Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, Teresa Celina de Arruda Alvim - OAB:OAB/PR 22129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar o advogado da parte autora para que providencie 

o pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos no valor, de R$ 

267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), sendo R$ 

3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme 

portaria 16/2010, e provimento 04/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21549 Nr: 1777-74.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, Tulio de 

Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, Vinicius Vargas Leite - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação 

sobre pericia médica juntada aos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55232 Nr: 537-11.2015.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Alves de Paula, Daluz Inácia de Paula, Agnesio 

Batista de Paula, Marcelly Borba Oliveira de Paula, João Batista de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frenova Agropecuária Ltda, Proquip S/A 

Projeto e Engenharia Industrial, Cia Agricola Santa Terezinha, Conger S/A 

Equipamentoe Processos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wolmy Barbosa de Freitas - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 715 de 779



OAB:10.722/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alfredo luiz kugelmas - 

OAB:OAB/SP15.335, FABIO FERREIRA DE MOURA - OAB:OAB/SP 

155.678, Rodrigo Athayde Ribeiro Franco - OAB:162422/SP

 Autos nº: 537-11.2015.811.0059 (Código: 55232)

 Considerando que a requerida, Cia Agrícola Sta. Terezinha foi citada por 

edital e, conforme certidão de folha 326, não apresentou resposta, 

abram-se vistas dos autos à Defensoria Pública para atuar como 

curadoria especial, apresentando resposta no prazo legal.

Porto Alegre do Norte (MT), 04 de setembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44739 Nr: 638-19.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Veríssimo 

Gonçalves - OAB:8270/MS

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgo 

extinto o processo.Sem custas, considerando que o feito processou-se 

com os benefícios da justiça gratuita.Condeno o autor a pagar ao réu 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10%(dez por cento) do 

valor atualizado da causa, mas, em razão de gozar o autor da gratuidade 

judiciária, a exigibilidade da verba fica suspensa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Porto Alegre do Norte/MT, 13 de agosto de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18929 Nr: 2752-33.2010.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Brejeira, vulgo "Brejeira", Lapada, Aurio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:26.888 - GO, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Diante destas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial para o fim de determinar a reintegração do 

autor à área invadida pelo réu, ratificando na íntegra a liminar concedida, 

resolvendo o mérito da demanda, nos termos artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, extinguindo o processo.Condeno os requeridos ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, 

do CPC.Transitada em julgada a sentença e nada sendo requerido, 

arquivem-se estes autos na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.Porto Alegre do Norte/MT, 31 de 

agosto de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49109 Nr: 4819-63.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Lima Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 INTIMO a defesa do réu VALDOMIRO LIMA LUZ, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Wueiner Vilela - OAB/GO nº 18969 para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar as alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103741 Nr: 4729-79.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilson da Silva Lopes, Geane Gomes da 

Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riveraldo Gomes da Silva - 

OAB:TO1239

 INTIMO a defesa dos réus JOSÉ NILSON DA SILVA LOPES e GEANE 

GOMES DA SILVA SANTOS, por intermédio de seu advogado, Dr. 

Riveraldo Gomes da Silva - OAB/PA nº 8143-A para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar as alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62098 Nr: 152-29.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Dias de Souza, Wilma Dias de Castro, 

Logino Amancio de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Armando Martins da Silva Neto - OAB:17974 -MT, 

Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 Considerando que na sentença prolatada restou determinado a restituição 

dos bens apreendidos, bem como do valor em espécie encontrado na 

máquina de som, no momento do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão de Wilma Dias de Castro, determino a intimação do advogado 

constituído para, no prazo de 10 dias, informar os dados bancários, bem 

como o CPF, a fim de possibilitar a transferência eletrônica dos valores.

Com a juntada, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61739 Nr: 4144-32.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arican Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 INTIMO a defesa do réu ARICAN ALVES RIBEIRO, por intermédio de seus 

advogados, Dr. Tiago da Silva Machado - OAB/MT nº 17908 e JULLIANE 

ALVES DA SILVA - OAB/MT nº 18251 para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45800 Nr: 1605-64.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josenei Rodrigues Bezerra, alcunha "Cirico"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Anizio Barbosa - 

OAB:16139-GO

 Autos n.º 1605-64.2013.811.0059 (código 45800)

Abra-se vista à defesa do acusado para apresentação de alegações 

finais escritas.

Intime-se por meio da imprensa oficial, fazendo constar os nomes dos 

advogados que figuram nas folhas 66 e 77.

Posteriormente, tornem os autos conclusos considerando a possibilidade 
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de julgamento.

Porto Alegre do Norte (MT), 15 de agosto de 2018.

 Marcos André da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45242 Nr: 1065-16.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Neto Pereira da Silva, alcunha "Prego"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Autos n.º 1065-16.2013.811.0059 (código 45242)

Considerando que o acusado foi representado por advogados dativos 

durante a instrução processual por, na época, a Defensoria Pública não 

estar instalada na Comarca ou por eventual deficiência desta, mas, agora, 

por haver pleno exercício de defensor púbico local, encaminhem-se estes 

autos à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais 

escritas.

Posteriormente, tornem os autos conclusos considerando a possibilidade 

de julgamento.

Porto Alegre do Norte (MT), 15 de agosto de 2018.

 Marcos André da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21808 Nr: 2063-53.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Vagner Barbosa da Silva - "Baixinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 Autos n. 2063-53.2009.811.0059 (código 21808)

Intime-se o acusado, por meio da Imprensa Oficial, para que passo 

manifestar-se nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, 

apresentando, se for o caso, o rol de testemunhas que pretende serem 

ouvidas em Plenário do Tribunal do Júri.

Após, tornem os imediatamente conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 6 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101092 Nr: 3130-08.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFM, MCdNRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23483/O

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO 

IMPROCEDENTE a exordial acusatória, para absolver os acusados 

EVERALDO FERREIRA MAGALHÃES e MARIA CÍCERA DO NASCIMENTO 

ROCHA SENA, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Expeça-se o respectivo alvará de soltura em favor do acusado 

Everaldo Ferreira Magalhães, salvo se por outro motivo deva permanecer 

preso.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

anotações e baixas de estilo, procedendo-se as comunicações 

estabelecidas pela CNGC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 621 Nr: 10-49.1996.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnos Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Dilmar Antonio Schuck, Edson Marcos Schuck, Arno Marcos Schuck, 

Ernani Luiz Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:1241876, Maurides Celso Leite - OAB:3.042, Osvaldo Antonio 

de Lima - OAB:3212, Robert Luiz do Nascimento - OAB:, Shaianne 

Engler de Carvalho - OAB:1715193, William Khalil - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 INTIMO a Curadora nomeada da parte executada do teor da r. decisão de 

fls. 1692, para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11794 Nr: 739-84.2010.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Cardoso Alves Filho, Maria Cristina 

Gouveia de Oliveira Alves, Sérgio Alves, Régia Aparecida Samora Pereira 

Alves, Ricardo Alves, Célio Gouveia Galan, Rosana Cancella Pinheiro 

Alves, Ellen Alves Galan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frademir Vicente de Oliveira - 

OAB:5.478/MT, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B/MT, Louise 

Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A/MT, William José de 

Araújo - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES FILHO - 

OAB:144590/MG

 Certifico que intimo a parte exequente, através de seu advogado, para 

que tome ciência da juntada de informação da comarca de 

Ituiutaba-MG(fls.198/205), para que manifeste o que entender de direito 

dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41971 Nr: 1263-03.2018.811.0019

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano de Souza Malfato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Bonfim dos Santos, Ivaldo Bonfim dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/MT, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da requerente, na pessoa do advogado, para 

cumprir o disposto na CNGC-MT., 6.16.7.6, com a retirada da carta 

precatória expedida para citação e intimação do requerido na Comarca de 

Campinas-SP., comprovando a distribuição no prazo legal, OU providenciar 

o recolhimento das guias de custas e taxas judiciárias, informando nos 

autos o pagamento, para posterior remessa ao juízo deprecado, onde 

Vossa Senhoria deverá acompanhar e providenciar o cumprimento da 

missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9800 Nr: 961-23.2008.811.0019

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Aparecida Gaúna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderício Neves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Intimo o causídico, Dr. Nilton Flávio Ribeiro, para se manifestar nos termos 

e prazos legais disciplinados no art. 513 e seguintes do CPC (Lei n. 

13.105/2015).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42855 Nr: 1753-25.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Felipe Quiroga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20594 Nr: 863-96.2012.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Piva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Campangolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agildo Tadeu Gil Prates - 

OAB:MG 63..964, Páblia Guimaraes Prates - OAB:MG 66.435

 INTIMO o exequente na pessoa de seu advogado para manifestar-se no 

prazo legal acerca da devolução da CP juntada aos autos às fls.140/143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13506 Nr: 1254-85.2011.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Batista do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - OAB:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados que o médico perito 

nomeado pelo Juizo agendou o dia 07/09/2018, às 15:00 horas no Hospital 

Municipal de Porto dos Gaúchos-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43722 Nr: 2283-29.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110, Tobias Piva - OAB:20730-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO TENÓRIO DOS 

SANTOS - OAB:23996/O

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus 

legais e jurídicos efeitos, o acordo de vontades realizado pelos 

interessados, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta, e assim, DECRETO o Divórcio dos requerentes, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, com fundamento no artigo 

226, § 6º da Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010, devendo a requerente voltar a usar o nome de 

solteira VALDETE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.PROVIDÊNCIAS FINAISCustas e honorários na forma pactuada entre 

as partes.PROCEDA A DEVIDA BAIXA NO SISTEMA RENAJUD.Expeça-se 

o mandado de averbação do divórcio, encaminhando-o ao respectivo 

Cartório.No mais, considerando que as partes desistiram do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao 

arquivo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 3098-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Daltro Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O

 Vistos.

Considerando a legitimidade das razões apresentadas pelo douto 

causídico nomeado, DEFIRO o pedido acostado à ref. 162, de modo que 

DETERMINO a devida renovação da intimação, devendo a i. Secretaria 

deste Juízo proceder com o respectivo cadastramento no sistema.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11131 Nr: 1210-37.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z.P. Madeiras Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Larissa Fernanda Dias Azoia - OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 INTIMO o executado na pessoa de sua advogada do teor da r. sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 183-43.2014.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Manuel Mendes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neire Medeiros Bergamaschi, Paulo Roberto 

Junior Bergamaschi, Simoni Bergamaschi da Fonseca, Patrícia Bergamashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Certifico a INTIMAÇÃO do requerente, na pessoa do advogado, para 

cumprir o disposto na CNGC-MT., 6.16.7.6, com a retirada da carta 

precatória expedida para colher o depoimento pessoal dos requeridos na 

Comarca de Juara-MT., comprovando a distribuição no prazo legal, OU 

providenciar o recolhimento das guias de custas e taxas judiciárias, 

informando nos autos o pagamento, para posterior remessa ao juízo 

deprecado, onde Vossa Senhoria deverá acompanhar e providenciar o 

cumprimento da missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26254 Nr: 949-62.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:15489/MT, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do denunciado, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas judiciais finais no valor de R$ 420,36 

(quatrocentos e vinte reais e trinta e seis centavos )e taxa judiciária final, 

no valor de R$ 138,52 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois 

centavos ), totalizando o valor de R$ 558,88 (quinhentos e cinquenta e oito 

reais e oitenta e oito centavos), podendo ser pago através de Guia(s) a 

ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório Distribuidor desta Comarca ou 

emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25602 Nr: 731-34.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia de Campos Luna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando o disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre 

o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições.

 Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio judicial e, 

conforme orientação esposada em consulta realizada por este juízo ao 

Departamento competente naquele Tribunal, de que seria necessário a 

apuração da atualização e do apontamento tributário, DETERMINO seja 

remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento responsável 

para que proceda a liquidação do valor.

 Com a respectiva realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o 

bloqueio de valores sem a necessidade de nova intimação para 

pagamento da Fazenda Pública, considerando que já foi devidamente 

intimada anteriormente da RPV supracitada.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25469 Nr: 685-45.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia de Campos Luna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando o disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre 

o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições.

 Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio judicial e, 

conforme orientação esposada em consulta realizada por este juízo ao 

Departamento competente naquele Tribunal, de que seria necessário a 

apuração da atualização e do apontamento tributário, DETERMINO seja 

remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento responsável 

para que proceda a liquidação do valor.

 Com a respectiva realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o 

bloqueio de valores sem a necessidade de nova intimação para 

pagamento da Fazenda Pública, considerando que já foi devidamente 

intimada anteriormente da RPV supracitada.

 Intime-se e cumpra-se.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20485 Nr: 1387-70.2010.811.0017

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lourenço dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Andres Acevedo 

Ibanez - OAB:29122.131/A

 Em atenção à decisão de fl. 129, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar 

a parte requerida para manifestar-se sobre os documentos juntados às 

fls. 118-122, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45481 Nr: 1738-67.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Fiorucci, Marli Feltrin Fiorucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Taufick Tauil, Orivaldo Ferrari de 

Oliveira, Gilberto Luiz de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Duarte de Freitas - 

OAB:OAB/SP n°20981E, Carlos Augusto Joviliano - OAB:OAB/MG 

98.120, Daniela Nicoleto e Melo - OAB:OAB/SP n° 145.8, LUIZ 

FERNANDO DE FELICIO - OAB:122.421, Luiz Henrique Vanzo de 

Barros - OAB:150564, Ravenna de Oliveira Tosta - OAB:OAB/SP n° 

382.3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foi expedido Carta Precatória para cumprimento da 

decisão judicial deferida no Juízo de Londrina/PR, devendo a parte Autora 

providênciar as diligências necessárias ao seu cumprimento naquelo 

Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 4336 Nr: 897-29.2002.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldecides Milhomem de Cirqueira, Célia Rita Maranhão 

Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Primeira Vara Civil desta 

Comarca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 389 e parágrafos da CNGC/MT, e em atenção ao 

provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de 

imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o 

recolhimento das custas da Carta Precatória que será encaminhada à 

Comarca de São Félix do Xingu/PA, devendo a correspondente guia de 

pagamento ser extraída do sítio do respectivo Tribunal e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, 

a fim de que se efetive a distribuição e o cumprimento da missiva no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134113 Nr: 875-77.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Efigenia Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente, para no prazo de 05(cinco) dias, 

se manifestar sobre os cálculos de fls. 52\53.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 16773 Nr: 1568-42.2008.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Oliveira Selmi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Augusto Seronni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlan Ferreira de Carvalho 

- OAB:26487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO DE MACEDO 

LOYOLA - OAB:14.699/GO, Thamy de Azambuja - OAB:10943

 Certifico que a Petição, incluida no sistema Apolo no dia 17/08, de fls. 

1011/1021 é Juntada do Réu, contradizendo o andamento '' Juntada de 

Petição do Autor'' que foi escrito erroneamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145528 Nr: 2220-10.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belina de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a Requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante de endereço, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134169 Nr: 916-44.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimafe Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Marcio Menezes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o D. Advogado Márcio Castilho de 

Moraes, OAB nº 24.310/A, a restituir os autos em cartório, no prazo 

máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa. Registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido 

nos referidos autos..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14814 Nr: 1750-62.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Alcides Dias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Veronesi, Maria Grazia Veronesi, 

Ronildo Chaves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977/MT, Fernando Cesar Bartolaia - OAB:5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Brandalize - 

OAB:31.242-PR, JORGE BRANDALIZE - OAB:9793/PR, JOSÉ RICARDO 

CALAÇA - OAB:8057/GO, Luciano Carlos Franzon - OAB:14975/PR, 

Luiz marcelo Munhoz Pirola - OAB:24.213-PR, Marco Antonio 

Brandalize - OAB:16439/PR, Roberto Penoff da Silva - OAB:59639/SP

 Vistos.

Para fins de readequação de pauta, REDESIGNO a presente oralidade para 

o dia 29 de maio de 2019, às 15h00min (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem 

necessárias.

 Certifique a Secretaria quanto a tempestividade dos Embargos de 

Declaração de fls. 696/698.

Proceda ao desentranhamento da audiência realizada às fls. 475 e 

485/488, uma vez que também fora anulada na decisão de fls. 615/616v, 

conforme já determinado anteriormente.

Certifique, ainda, quanto ao cumprimento da missiva expedida para 

intimação do Requerido Ronildo Chaves Rodrigues, informando ao Juízo 

Deprecante a redesignação da oralidade designada.

Intimem-se.

 Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31569 Nr: 1065-64.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Valdecir Tecchio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDERSON VALDECIR TECCHIO, Cpf: 

02130587151, Rg: 1679543-1, Filiação: Jose Vsldecir Tecchio e Nerli 

Terezinha Chagas Tecchio, data de nascimento: 10/08/1987, brasileiro(a), 

natural de Pato Branco-PR, solteiro(a), auxiliar contabil, Telefone 

3225-1317. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. MAS TAMBÉM, ACERCA DA RENÚNCIA DO SEU 

CAUSÍDICO ÀS FLS. 162.

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE À DENÚNCIA para CONDENAR EDERSON VALDECIR 

TECCHIO, já qualificado nos autos, nas penas do art. 171, caput, do 

Código Penal.PASSO A DOSAR A PENAA pena prevista ao crime é de 

reclusão de um a cinco anos, e multa, conforme preceitua o art. 171, 

caput, do Código Penal.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal, observo que:a) culpabilidade do réu, como é 

sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos 

merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que não fugiu 

da normalidade da conduta desta natureza;b) antecedentes - trata-se de 

tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato 

criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que 

o acusado possui antecedentes imaculados;c) conduta social - é o papel 

do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da 

escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de 

simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a 

inserção social . Pelo que dos autos consta há que se ressaltar que não 

há elementos capazes de auferir tal quesito;d) personalidade - deve-se a 

particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse 

e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende . Pelo 

que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade desviada do 

homem médio; e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a 

causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o 

termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis . São 

injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido;f) circunstâncias do 

crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que 

não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o 

estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua 

duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude 

assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento 

entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não 

houve circunstância excedente;g) o comportamento da vítima Em nada 

contribuiu para a prática delituosa; h) as consequências do crime Foram 

normais à espécie.Nestes termos, considerando as causas objetivas e 

subjetivas, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 
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10 (dez) dias-multa.Quanto à segunda fase, não vislumbro a presença de 

qualquer agravante, todavia, observo a presença da atenuante da 

confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), no entanto deixo de 

proceder com a minoração da pena, haja vista à impossibilidade de minorar 

a reprimenda aquém do mínimo legal, ante o disposto na súmula 231 do 

STJ.Não há causas de aumento e/ou diminuição de pena a serem 

observadas, pelo que TORNO DEFINITIVA A PENA EM 01 (UM) ANO DE 

RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do 

valor do salário mínimo vigente à época do fato.Fixo o regime ABERTO 

para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, 

“c”, do Código Penal.Cabível “in casu” a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos nos moldes do art. 44, do Código Penal, 

pois, o sentenciado preenche os requisitos de concessão da benesse, 

pelo que torna inviável a suspensão condicional da pena (art. 77, do 

CP).Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já 

mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE aplicada ao 

acusado, por 01 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITO, consistente em 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE OU ENTIDADES PÚBLICAS, na 

forma e condições a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execução 

Penal. Registro que o descumprimento injustificado da pena restritiva de 

direito, acima aplicada, ensejará a revogação do benefício e a execução 

da pena privativa de liberdade pelo réu.DISPOSIÇÕES FINAISTransitada em 

julgado a condenação, lance-se, o nome do réu no rol dos culpados, bem 

como, expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a, à 

Vara de Execução Penal deste Juízo.Após o trânsito em julgado, 

determino, ainda, a suspensão dos direitos políticos do condenado, 

enquanto durarem os efeitos da condenação, o que significa o 

cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias, que não 

se confundem com a perda dos direitos políticos (CF/88, art. 15, inciso 

III).Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, para as anotações pertinentes.Intimem-se as vítimas 

pessoalmente dos termos da presente sentença, nos termos do art. 201, § 

2odo CPP (O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao 

ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para 

audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou 

modifiquem).Deixo de fixar um mínimo indenizatório, por não haver nos 

autos elementos para tal quantificação.Intime-se o réu pessoalmente da 

sentença, nos moldes do art. 392, inciso II, do Código de Processo 

Penal.Transitada em julgado e cumpridas as disposições acima, arquive-se 

c o m  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s  d e 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 

04 de novembro de 2015.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 05 de setembro de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29532 Nr: 581-83.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Paulo Guilherme da Silva - OAB:2994/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ORLANDO FIRMINO DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e 

indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de 

Processo Penal, PRONUNCIO o réu ORLANDO FIRMINO DA SILVA, já 

qualificado nos autos, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do 

Júri desta Comarca pelo crime enunciado no art. 121, §2º, incisos II e IV do 

Código Penal, contra a vítima Maria Aparecida dos Santos.Em observância 

ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, concedo ao 

réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista que sua prisão preventiva 

foi revogada no curso da instrução processual.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Intime-se o réu por edital.Preclusa a presente 

decisão, voltem-me os autos conclusos, nos termos do art. 421 do Código 

de Processo Penal.Porto Esperidião/MT, 13 de agosto de 2018.Jean Garcia 

de Freitas BezerraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Robson Júnior Botelho 

Davantel, digitei.

Porto Esperidião, 05 de setembro de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54181 Nr: 667-15.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Conceição Portilho, Leandro Freitas 

Lima, Arlindo Portilho Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Gomes Ferreira - 

OAB:9862, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079

 Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR os acusados Sérgio Conceição Portilho, 

Leandro Freitas Lima e Arlindo Portilho Sobrinho, (...).Oficie-se ao juízo da 

Terceira Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT dando conta da presente 

sentença, tendo em vista que Leandro Freitas Lima cumpre pena em 

regime semiaberto nos autos sob o cód. 82939 [309-48.2013.811.0013], 

daquela comarca.Após o recebimento de eventual recurso interposto por 

qualquer das partes ou após o trânsito em julgado, de conformidade com 

os artigos 1º, 8º e 9º da Resolução nº 113/2010 do CNJ, forme-se o 

Processo de Execução Criminal.Após o trânsito em julgado, determino, 

ainda, a suspensão dos direitos políticos dos condenados, enquanto 

durarem os efeitos da condenação, o que significa o cumprimento integral, 

inclusive, de eventuais penas acessórias da condenação, que não se 

confunde com a perda dos direitos políticos (CF/88, art. 15, inciso 

III).Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca de Porto Esperidião-MT para as anotações pertinentes.No que 

concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 384 do 

Código de Processo Penal), deixo de reconhecer o valor indenizatório por 

não haver dados no processo para se possa apurar o valor devido.Isento 

os réus do pagamento de custas processuais, por serem pobres na forma 

da lei.Intimem-se os réus pessoalmente da presente sentença, nos moldes 

do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, acaso algum deles não 

seja encontrado, intime-se por edital.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA 

EM NOME DO RÉU SÉRGIO CONCEIÇÃO PORTILHO, SALVO DE POR 

OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.Expeça-se o 

necessá r i o .Pub l i q u e - s e . R e g i s t r e - s e . I n t i m e - s e . C u m p r a - s e . P o r t o 

Esperidião/MT, 05 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61867 Nr: 3933-72.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Martins de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 61867

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 37, nomeio como Defensor dativo, o Dr. 

Otavio Simplicio Kuhn, OAB/MT nº 14238, para atuar nos autos em favor 

do réu João Carlos Martins de Almeida, salientando que os honorários 

serão arbitrados por ocasião da prolação de sentença, a serem 

executados posteriormente em face do Estado de Mato Grosso.
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No mais, proceda-se com as disposições finas da decisão de fls. 33/34.

Intime-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-91.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

PIM & PIM LTDA - ME (REQUERENTE)

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. DE OLIVEIRA CALCADOS - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000018-91.2018.8.11.0098. REQUERENTE: PIM & PIM LTDA - ME 

REQUERIDO: S. G. DE OLIVEIRA CALCADOS - EPP Vistos. Trata-se de 

procedimento de conhecimento para cobrança de valores, proposto por 

PIM & PIM LTDA - ME, em face de S. G. DE OLIVEIRA CALCADOS - EPP, já 

qualificados nos autos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em Termo de audiência de conciliação 

(Id. 13733806) foi certificado que apesar de devidamente citada (art. 18, 

§1º, da Lei 9.099/95), a parte promovida não compareceu ao ato. Assim, 

em obediência ao que dispõe o artigo 20 da Lei 9.099/95, DECRETO A 

REVELIA da Promovida, a qual passa a operar seus efeitos. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado (art. 355, I, do 

CPC), posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo, e não se revelam na espécie nenhuma das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso, restou suficientemente comprovado o direito alegado pela 

Promovente, qual seja receber a quantia devida pela Promovida, constante 

em documentos acostados aos autos, originados nas compras realizadas 

no estabelecimento comercial da autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta a existência de débito, 

juntando os documentos (ID. 12265488), e o fato de a Requerida ser revel. 

Com efeito, tendo sido decretada sua revelia (pelo não comparecimento 

em audiência de conciliação) deve o promovido se submeter aos efeitos 

de sua inércia processual, entre os quais a presunção de veracidade dos 

fatos articulados pelo promovente, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, considerando que esta presunção não se deu por si só, 

mas sim, ancorada nas alegações e documentos insertos nos autos. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da Promovente, para condenar a Promovida 

ao pagamento de quantia certa, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 

corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês, ambos a partir do vencimento da obrigação, nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.250.382/RS, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 

08/04/2014). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, intime-se o 

promovente para as providências cabíveis. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião MT, 25 de julho de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-66.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABRICIO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

8010005-66.2017.8.11.0098. REQUERENTE: FABRICIO BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Por estar caracterizada a 

relação de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a 

sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da 

promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Considerando as manifestações das partes e a frustração 

quanto a possibilidade de conciliação (ID.6826624), notifique-se as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 25 de julho de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Portaria

PORTARIA Nº. 35/2018/DF

O Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

Considerando o que dispõe o artigo 81, alínea "b" e art. 82, ambas da Lei 

n°. 4.964/85 (Código de Organização Judiciária do Estado – COJE) e 

Seção 2 – Função Correcional, item 1.2.12, da CNGC (Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Gera da Justiça), que regulamentam a 

correição ordinária do foro extrajudicial, e, por derradeiro, a norma 1.2.5 

da mesma Consolidação;

R E S O L V E:

 Art. 1º. Designar o período de 10/9/2018, das 08:00 às 18:00 horas (local) 

para realização da CORREIÇÃO ORDINARIA na Delegacia da Comarca de 

Querência – MT, sem prejuízo do normal funcionamento do Foro.

Durante a correição serão observadas rigorosamente as normas contidas 

no Capitulo 1, seção 3 da CNGC.

Art. 2º. Nomear a Senhora ANDRESSA BOMBONATI GONÇALVES, 

Assessora de Gabinete I, para secretariar os trabalhos correcionais.

Art. 3º. Determinar ao insigne Delegado de Polícia que providencie para 

que todos os livros, inquéritos policiais e materiais utilizados no 

desenvolvimento do expediente estejam à disposição do Juiz Corregedor 

no início dos trabalhos da correição;

Art. 4º. Convidar os senhores serventuários, advogados, membros do 

Ministério Público e o Público em geral, para, querendo, acompanharem os 

trabalhos da correição, oportunidade em que serão resolvidas todas as 

reclamações e sugestões que forem apresentadas.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria-Geral da 

Justiça e ao Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do 

estado de Mato Grosso, ao Presidente da OAB-MT – subseção local, a 

Promotoria de Justiça dessa Comarca e ao Delegado de Polícia titular, 

como de praxe. Afixe-se no mural do Fórum desta Comarca.

 Querência - MT, 5 de setembro de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 34/2018/DF

O Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito, Juiz(a) de Direito e Diretor 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Querência, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO a falta de energia elétrica na cidade de Querência-MT, no 

dia 31/8/2018 a partir das 14:00 hs (MT).

R E S O L V E:

SUSPENDER o expediente no foro Administrativo, Judicial e Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Querência Estado de Mato Grosso 

no dia 31/8/2018 (sexta-feira) a partir das 14:00 hs (MT), sendo que os 

prazos processuais que vencerem neste dia, serão prorrogados para o 

primeiro dia útil subseqüente.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça e à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

Querência – MT, 3 de setembro de 2018
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Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55288 Nr: 594-58.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 13h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Providencie o necessário para a realização da solenidade, observando-se 

as determinações contidas em REF 18.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57938 Nr: 1683-19.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR FERREIRA 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:22439/A

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.

 A testemunha de defesa Diego da Silva Reis foi inquirida nesta solenidade 

e, ante a semelhança de depoimento a ser prestado por sua companheira 

Hilla, dispenso sua inquirição.

Analisados os autos, observo que as testemunhas foram ouvidas e o 

acusado foi interrogado neste momento.

 Desta forma, certifique-se o cumprimento da carta precatória, conforme já 

determinado por este Juízo à REF. 108.

 Após e nada sendo requerido pelas partes a título de diligências, declaro 

encerrada a instrução criminal.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

 Por fim, conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49675 Nr: 2364-23.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA VITORIA DA SILVA REIS, Ana Lucia 

Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente para 

intimar as partes, autora via DJE e requerida via Remessa nos autos para 

que se manifestem acerca do laudo pericial acostado em ref. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62027 Nr: 3456-02.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45699 Nr: 535-07.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Teles de Sousa Lino, RODRIGO DE 

SOUSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Edital Pauta do Tribunal do Júri ME108

Sessão:

Dia:21/09/2018

Horas:12:00:00

Data2:21/09/2018

Dados do Processo:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61774 Nr: 3345-18.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO MILTON BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA INDALENCIO ROCHI - 

OAB:29.345/PR

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Requerida, via DJE, para que manifeste nos autos 

informando endereço da testemunha Potibas Moises Mongini, uma vez que 

o endereço informado (Avenida CD, lote 02,04,08, Bairro Setor C, 

Querência/MT) em petição de data de 1º/08/2018 é do Fórum desta 

Comarca e não há ninguém com esse nome que trabalhe aqui.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61733 Nr: 3314-95.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMERI TESSARO DIETRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAREN SILVA MACHADO 

MEDEIROS - OAB:35.500RSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo o dia 21 de novembro de 2018, às 13h10 (Horário de Mato 

Grosso) para a realização da audiência.

Oficie-se ao Juízo Deprecante prestando as informações necessárias.

Providencie-se o necessário para a realização da audiência.
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Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50803 Nr: 2967-96.2017.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO SOUSA FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Borgato Máquinas e Implementos 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954, Suélen Rodrigues de Lima - OAB:15.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA 

- OAB:101346

 Vistos.

REF 39: Defiro o pedido.

Designo o dia 21 de novembro de 2018, às 13h20 (Horário de Mato 

Grosso) para a realização da audiência.

Oficie-se ao Juízo Deprecante prestando as informações necessárias.

Providencie-se o necessário para a realização da audiência.

Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47446 Nr: 1197-71.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 985,00 (novencetos e 

oitenta e cinco reais) no prazo de 05 dias, conforme o art. 1.207 da 

CNGC/MT, para que ele cumpra o Mandado Citação, mediante Guia a ser 

retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59211 Nr: 2795-26.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERALCRED GO - Cooperativa de Crédito Mútuo dos 

Policiais Federais e Servidores da União no Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Croner de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO DI REZENDE BERNARDES 

- OAB:18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, 

para que ele cumpra o Mandado de Citação, mediante Guia a ser retirada 

no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21368 Nr: 982-08.2011.811.0079

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

 Trata-se de executivo de pena tendo como reeducando Roberto Márcio 

da Silva, já qualificado nos autos.

 No caso, tendo cumprido integralmente a pena lhe fora imposta, deve ser 

declarada a extinção de sua pena.

 Ainda, cumprido os requisitos previstos na Lei n.º 1.060/50, concedo ao 

reeducando os benefícios da Assistência Judicial Gratuita, isentando-o do 

pagamento das custas processuais.

Diante do exposto, declaro por sentença extinta a pena de ROBERTO 

MÁRCIO DA SILVA, já qualificado nos autos, bem como todos os efeitos 

dela decorrentes, o que faço com fulcro assente no art. 66, II, da Lei n. 

7.210/84.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Após, providenciem-se as devidas baixas e anotações de estilo, 

oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral- TRE/MT e Instituto de 

Identificação Civil – IIC, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 051/2018

A Excelentíssima Senhora Doutora Daiene Vaz Carvalho Goulart, MMª. 

Juíza Substituta e Diretor do Foro da Comarca de Rio Branco, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

Considerando O provimento 12/2017-CGJ, que Dispõe sobre o 

funcionamento da Central de Arrecadação e Arquivamento nas Comarcas 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e altera o Provimento 

31/2016-CGJ.

Considerando o Oficio Circular Nº 322/2017 – CSC-CGJA, e a necessidade 

de implantar a Central de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Rio 

Branco /MT.

RESOLVE:

I – REVOGAR a Portaria 58/2017, de 06 de dezembro de 2017.

II - DESIGNAR a servidora Aparecida das Dores Gomes de Almeida, 

matricula 8911, Gestora Administrativo III, para ser a responsável pela a 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca.

III- Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento da Corregedoria do E. Tribunal de Justiça.

Rio Branco/MT, 06 de setembro de 2018.

Daiene Vaz Carvalho Goulart. Juíza Substituta e Diretora do Foro

PORTARIA N.º 052/2018

A Excelentíssima Senhora Doutora Daiene Vaz Carvalho Goulart, MMª. 

Juíza Substituta e Diretor do Foro da Comarca de Rio Branco, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

Considerando O Provimento 11/2017-CGJ, que Dispõe sobre a implantação 

da Central de Mandados nas Comarcas de Primeira Entrância do Estado de 

Mato Grosso.

Considerando o Oficio Circular Nº 277/2018 – DOF, solicitando a 

necessidade de implantar a Central de Mandados na Comarca de Rio 

Branco /MT.

RESOLVE:

I – DESIGNAR a servidora Aparecida das Dores Gomes de Almeida, 

matricula 8911, Gestora Administrativo III, para ser a responsável pela a 

Central de Mandados desta Comarca, com data retroativa a 14/11/2017, 

data da implantação da referida central.

II - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento da Corregedoria do E. Tribunal de Justiça.

Rio Branco/MT, 06 de setembro de 2018. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54016 Nr: 2391-56.2018.811.0052

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Whanderson Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, Rute de Laet e Soares - OAB:6119, Tatiane 

Aparecida Dias de Souza - OAB:21.274/MT

 Processo nº 2391-56.2018.811.0052 – Código 54016

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46074 Nr: 1930-21.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lucídio Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Disposições finais:

1) Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

2) INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.

3) Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

4) Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a parte autora, para, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar.

5) Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54945 Nr: 2984-85.2018.811.0052

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para comparecer perante a 

escrivania da Vara Única, a fim de retirar o Alvará de Autorização para 

ingresso e permanência de adolescentes acompanhados e 

desacompanhados de pais ou responsáveis no evento “14º Lambari Fest 

2018”, que será realizado nos dias 06, 07,08 e 09 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36217 Nr: 485-36.2015.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NB, IB, VB, LB, PBF, FLB, SBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPB, EdALB, EBC, NBO, MBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Carlos Roberto dos Santos - OAB:MT - 5701-A, 

Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, acerca 

das certidões de referência 78 e 79, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12534 Nr: 372-58.2010.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 372-58.2010.811.0052 – Código 12534

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNO a sessão do Tribunal do Júri outrora aprazada para o dia 05 

DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 08H00MIN (MT), devendo ser intimadas as 

partes nos termos da última decisão exarada (fls. 254/255).

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33935 Nr: 799-16.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wgleiso Lopes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Cassia Jordana Ribeiro Gusmão Marques - 

OAB:MT - 25084/O

 Processo nº 799-16.2014.811.0052 – Código 33935. DELIBERAÇÕES 

Considerando o disposto no art. 453 do CPP, DESIGNO a sessão do 

Tribunal do Júri para o DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 08H00MIN (MT). 

4.CERTIFIQUEM-SE os antecedentes criminais atualizados do acusado 

WGLEISON LOPES ALVES. 5.Pelos serviços prestados nestes autos 

durante a suspensão da Defensoria Pública, RETIFICO os honorários 

arbitrados (fls. 69/79/v) ao Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT 

5106-A, para o montante de 07 URH – R$ 6.275,57 (seis mil duzentos e 

setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) pela atuação na 

primeira fase do processo. EXPEÇA-SE a respectiva certidão. 6.Ademais, 

NOMEIO como defensora dativa a DRA. CÁSSIA JORDANA RIBEIRO 

GUSMÃO MARQUES, OAB/MT 25084, em face da suspensão do 

expediente da Defensoria Pública nesta Comarca. Fixo os honorários 

advocatícios em 20 URH – 17.930,20 (dezessete mil novecentos e trinta 

reais e vinte centavos), conforme tabela da OAB/MT de fevereiro de 2018, 

os quais serão ratificados ou retificados em sentença de acordo com o 

zelo despendido e a complexidade que a causa requer. 7.INTIME-SE a 

dativa DRA. CÁSSIA JORDANA RIBEIRO GUSMÃO MARQUES, OAB/MT 

25084, para EM 05 (CINCO) DIAS, manifestar acerca da aceitação do 

múnus e, em caso de aceitação, representar os interesses do acusado 

neste processo, dando-lhe ciência da data do Júri designada. 8.À 

DIRETORIA DO FORO para disponibilizar os objetos apreendidos 

(sobretudo armamento) para apresentação em plenário no dia designado, 

bem como preparar o plenário do júri para eventual necessidade de 

transmissão dos depoimentos colhidos na fase instrutória. 9.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa. 10.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com urgência. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54945 Nr: 2984-85.2018.811.0052

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 725 de 779



Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, pelos fundamentos fáticos e jurídicos já delineados, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com julgamento de mérito para DEFERIR A 

EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ de autorização requerido, condicionado seus 

efeitos após a expedição do laudo de vistoria favorável pelo Corpo de 

Bombeiros, nos termos do artigo 149, do ECA, a fim de que as crianças e 

adolescentes possam participar e permanecer no evento, mediante as 

seguintes cautelas:a) As crianças e adolescentes até 14 (catorze) anos, 

somente poderão participar e permanecer no evento quando 

acompanhadas dos pais ou responsáveis (tutor ou guardião) (art. 75, 

parágrafo único do ECA);b) Os adolescentes com idade a partir dos 14 

(catorze) anos, somente poderá entrar e permanecer, desde que 

acompanhados pelos responsáveis legais ou expressamente autorizados 

por estes, sendo que o controle deverá ser efetuado mediante 

apresentação dos documentos de identidade aos responsáveis do evento, 

devendo promover rigorosa fiscalização, sob pena de responsabilidade 

legal;c) Que no caso de falta de documentação ou dúvida quanto à sua 

autenticidade, a permanência não será permitida; d) Estando as crianças 

ou adolescentes acompanhadas de seus pais ou responsável legal, estes 

deverão ser orientados a leva-los aos saírem, de modo que os mesmos 

não permaneçam no local desacompanhado, sob pena de serem 

responsabilizados por omissão de seu dever de cuidado; e) Que a 

Comissão Organizadora do Evento, proprietários, possuidores e 

responsáveis pelos estabelecimentos/barracas em que há fornecimento 

de bebidas alcoólicas, abertos ou não ao público em geral, onde são 

comercializados bebidas alcoólicas, bem como seus prepostos, SE 

ABSTENHAM de vender, fornecer ou servir bebidas a crianças e 

adolescentes, devendo ser FIXADO EM LOCAL VISÍVEL ao público 

CARTAZES ALERTANDO desta.DETERMINO que o requerente providencie 

a juntada dos documentos da vistoria que será realizada pelo Corpo de 

Bombeiros até as vésperas do referido evento.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13939 Nr: 600-96.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Guilherme da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº 600-96.2011.811.0052 – Código 13939.

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o presente feito ainda possui 

armas/munições em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam encaminhados os armamentos e 

munições apreendidos neste processo ao Exército, conforme art. 5º da 

Resolução 134/11-CNJ.

 De tudo cumprido e certificado, ARQUIVEM-SE os autos.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12179 Nr: 1183-18.2010.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erci Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº 1-94.2010.2018.811.0052 – Código 12179.

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando o que foi certificado à fls. 238, 

DETERMINO a intimação do advogado devidamente constituído, Dr. Adailton 

da Silva Peres, OAB/MT nº 5106-A, para se manifestar no prazo de 05 

(CINCO) DIAS, conforme art. 422 do Código de Processo Penal, sob pena 

de nomeação de defensor dativo para este desiderato.

Transcorrido “in albis” o prazo, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33402 Nr: 383-48.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Martins Borges, Edinei Felisberto de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 383-48.2014.811.0052 – Código 33402

Vistos etc.,

Em detida análise, DETERMINO a intimação pessoal do réu para que 

informe se tem condições financeiras de constituir causídico ou, diante de 

hipossuficiência financeira, externar seu desejo de ser patrocinado por 

defensor dativo neste feito, devendo o Sr. meirinho CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS para eventual nomeação de defensor dativo ou 

prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12999 Nr: 840-22.2010.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 840-22.2010.811.0052 – Código 12999.

Vistos etc.,

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32536 Nr: 1000-42.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdilei de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 1000-42.2013.811.0052 – Código 32536

Vistos etc.,

Em detida análise, DETERMINO a intimação pessoal do réu para que 

informe se tem condições financeiras de constituir causídico ou, diante de 

hipossuficiência financeira, externar seu desejo de ser patrocinado por 
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defensor dativo neste feito, devendo o Sr. meirinho CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS para eventual nomeação de defensor dativo ou 

prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10502 Nr: 1047-89.2008.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel José Cardoso Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 77/2008 – Código 10502

Vistos etc.,

Defiro in totum o requerimento formulado pela defesa às fls. 337/338, pelo 

que DETERMINO seja EXPEDIDO CONTRAMANDADO ao representante 

legal da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Maro Grosso, no 

endereço constante às fls. 338, com o fito de que seja dada baixa no 

mandado de prisão preventiva em aberto em face de Daniel José Cardoso 

Tavares, pertinentes a este processo.

 Após, VISTA ao Ministério Público para pugnar o que entender de direito.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 998 Nr: 90-40.1998.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ ALVES 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:MT/11.991

 Processo nº 1/1998 – Código 998

Vistos etc.,

Em detida análise, DEFIRO parcialmente o petitório defensivo acostado às 

fls. 229/230, especificadamente o item 02, pelo que DETERMINO a 

expedição de carta precatória à Comarca de Machadinho/RO, para fins de 

execução e fiscalização da medida cautelar imposta por este Juízo de Rio 

Branco/MT, ou seja, comparecimento mensal em juízo para informar e 

justificar atividades.

 Os réus poderão ser encontrados nos endereços declinados à fl. 230.

Ademais, quanto ao item 01, entendo que não há necessidade de 

expedição de contramandados, visto que, em que pese constar da 

decisão de fls. 217/218 “expeça-se alvará de soltura”, foram expedidos 

contramandados, como se nota às fls. 227/228, não ocasionando qualquer 

tipo de prejuízo aos réus.

 De tudo cumprido e certificado, dê-se VISTA dos autos ao Ministério 

Público para pugnar o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32426 Nr: 886-06.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Barbosa dos Santos, Geovane Ribeiro 

de Carvalho Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Castelo Branco Oliveira 

Junior - OAB:13.555, Lúcio Mauro Dantas - OAB:13.712 MT

 Processo nº 886-06.2013.811.0052 – Código 32426

Vistos etc.,

Em detida análise, dou por encerrada a instrução processual e abro VISTA 

sucessiva dos autos ao representante do Ministério Público e à defesa 

para, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS apresentarem Memoriais finais, 

conforme preceitua o art. 403, par. 3º do Código de Processo Penal.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para prolatação de sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32553 Nr: 1016-93.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grace Alves da Silva - 

OAB:MT - 15888

 Processo nº 1016-93.2013.811.0052 – Código 32553.

Vistos etc.,

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (fls. 133), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada às fls. 132, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, DEFIRO o pleito Ministerial de fls. 133/v e DETERMINO o 

cumprimento integral da decisão de fls. 126, parte final, com o translado de 

cópias necessárias deste feito para o executivo penal de Cód. 38320, 

procedendo-se, em seguida com o ARQUIVAMENTO do presente 

processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14162 Nr: 824-34.2011.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Ribeiro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio José Columbano 

Monez - OAB:8.996/MT

 Processo nº 824-34.2011.811.0052 – Código 14162

Vistos, etc..

Em detida análise, considerando o que foi informado às fls. 164/v, 

DETERMINO a intimação pessoal do réu para que informe se tem 

condições financeiras de constituir causídico ou, diante de 

hipossuficiência financeira, externar seu desejo de ser patrocinado por 

defensor dativo neste feito, devendo o Sr. meirinho CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS para eventual nomeação de defensor dativo e 

abertura de prazo às partes para apresentarem Memoriais Finais.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32339 Nr: 799-50.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 799-50.2013.811.0052 – Código 32339

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

FÁBIO DA SILVA ALMEIDA.

Realizada audiência de justificação em 03 de maio de 2016, tanto a defesa 

como o MISNITÉRIO PÚBLICO aceitaram a justificativa do reeducando para 

o não cumprimento da pena (fl. 120). Ocorre que, novamente, o 

recuperando insiste em não cumprir corretamente a prestação de serviços 

à comunidade (fls. 108/112 e 114/118). Ademais, também não há nos 

autos registro de pagamento da pena de multa.

 Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a designação 

de nova audiência de justificação (fl. 120).

Diante da cota ministerial supramencionada (fl. 171), DESIGNO AUDIÊNCIA 
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DE JUSTIFICAÇÃO para o dia 19 de dezembro de 2018, às 17h30min.

1- Intime-se o reeducando. No ato, deverá ser perguntado se ele possui 

condições financeiras para constituir advogado, devendo o senhor oficial 

de justiça certificar a resposta;

2- Revogo a decisão de fls. 121, que determinou a 

digitalização/virtualização do presente feito, em face da orientação da 

Corregedoria Geral de Justiça – CGJ exarada no termo de correição da 

Comarca de Rio Branco/MT em 16/03/2018.

3- Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52540 Nr: 1444-02.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdST, RLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53630 Nr: 2169-88.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdPP, JVdPPdV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RABdV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de atender a manifestação ministerial de referência 21.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33616 Nr: 552-35.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 DEFIRO o pleito em apreço, transferindo o condenado CÉLIO FERREIRA do 

regime fechado para o semiaberto, hipótese em que deverá se recolher à 

sua residência durante o repouso noturno, entre as 19h30min e 6h30min, 

lá permanecendo o dia todo nos fins de semana e feriados, além de ter 

que comprovar ocupação lícita (atividade laboral e/ou educacional) no 

prazo de 30 (trinta) dias, SOB PENA DE REGRESSÃO.DESIGNO o dia 18 de 

OUTUBRO de 2018 para realização da audiência admonitória, a qual 

concretizar-se às 14 HORAS, oportunidade em que o reeducando será 

cientificado das condições do novel regime. EXPEÇA-SE ofício 

comunicando o diretor da cadeia pública local quanto à decisão ora 

prolatada, bem como a respeito do novo regime. Igualmente EXPEÇA-SE 

ofício comunicando ao comando da Polícia Militar e à Delegacia de Polícia 

Civil desta comarca, para que tomem conhecimento do regime deferido ao 

r e e d u c a n d o  e  a u x i l i e m  n a  v i g i l â n c i a  d o  s e u 

cumprimento.Independentemente da audiência acima aprazada, determino 

ao Diretor da Cadeia Pública Local que PROMOVA IMEDIATAMENTE A 

INSERÇÃO DO REEDUCANDO NO NOVO REGIME, para que este usufrua 

desde já dos benefícios advindos da progressão.EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do reeducando, salvo se 

preso por outro motivo. No ato da soltura, O APENADO DEVERÁ 

INFORMAR ENDEREÇO ONDE PODERÁ SER ENCONTRADO, DEVENDO 

ESSA INFORMAÇÃO SER CERTIFICADA PELO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA.REALIZE-SE novo cálculo de pena, já levando-se em 

consideração a certidão de ref. 58.Após, INTIME-SE a defesa, bem como 

se dê VISTA dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que, 

sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem em relação 

ano novo cálculoINTIME-SE e o reeducando e sua defesa da designação 

da audiência.Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38445 Nr: 93-62.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS, AGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Marilia Augusto de Oliveira Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de atender a manifestação ministerial de referência 57.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46962 Nr: 2420-43.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandilson de Freitas Goularth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Processo nº 2420-43.2017.811.0052 – Código 46962

Vistos, etc..

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de VANDILSON DE FREITAS 

GOULARTH, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos 

do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, devendo constar no mandado que, 

na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimados de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.

NO ATO DA CITAÇÃO, DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICAR, 

ALÉM DO ATO DE OFÍCIO, SE O RÉU POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS 

DE CONTRATAR CAUSÍDICO.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1265 Nr: 244-58.1998.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdPdCdRBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239/MT, Joice Pinto Pereira de Siqueira - OAB:20.116/MT

 Autos nº 1998/28 – (Código: 1265)
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 Vistos.

Considerando que o feito já foi extinto devido ao pagamento do débito 

exequendo (fls. 359), DEFIRO o pedido de fls. 385, de modo que 

DETERMINO a baixa do gravame Av.12/M. 711 (conf. R.15/M. 22.703), 

matrícula 711, fl.02, CRI Rio Branco/MT, devendo a Secretaria de Vara 

expedir o necessário para tanto.

Com o efetivo cumprimento e não havendo requerimentos, CUMPRA-SE o 

remanescente da r. sentença exarada às fls. 359 no que toca ao 

arquivamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54998 Nr: 3015-08.2018.811.0052

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington da Cunha Ribeiro ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Monteiro - 

OAB:MS - 11258, Marco André Honda Flores - OAB:MT - 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53777 Nr: 2248-67.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre-Sicredi Noroeste MT e 

Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Laurentino da Silva - ME, Doselina da 

Glória Santana Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12.809, 

Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - OAB:19.080-A, Jose 

Henrique da Silva Vigo - OAB:OAB/MT 19.80

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51958 Nr: 1150-47.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington da Cunha Ribeiro ME, Wellington da 

Cunha Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Rubia Alves de Resende - 

OAB:20.985-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 14.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30481 Nr: 324-31.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Nunes Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono do reeducando para manifestar-se no prazo 

legal, acerca do cálculo de pena de referência 36.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37589 Nr: 971-21.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilsimar Silvestre de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono do reeducando para manifestar-se no prazo 

legal, acerca do cálculo de pena de referência 49.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42961 Nr: 331-47.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Costa Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Processo n.º 331-47.2017.811.0052 – Código: 42961 Em que pese o 

argumento defensivo de excesso de prazo na instrução criminal, é 

necessário destacar que a instrução deste feito segue a marcha 

processual de praxe, não sendo o alegado excesso, por sí só, motivo 

para a revogação da prisão cautelar. Entretanto, o acusado é primário, tem 

família constituída e conta com endereço certo onde poderá ser 

encontrado para posteriores intimações, sendo este: rua São Paulo, nº 

222, Bairro Centro ou também conhecido como Bairro Cachoeira, na 

Cidade de Salto do Céu/MT, conforme corroborado nos autos, 

circunstâncias “relevantes para a ponderação” (STJ, RHC 39764/SP – 

22.10.2013).Por todo exposto, e por ser suficiente e adequada a aplicação 

de medidas diversas da prisão, DEFIRO o pleito de revogação da prisão 

preventiva formulada pela defesa e sedimentado pelo Ministério Público, e 

concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado WALISSON COSTA 

FERNANDES DA SILVA, mediante as seguintes MEDIDAS CAUTELARES 

previstas no art. 319, do Código de Processo Penal: 1. COMPARECIMENTO 

QUINZENAL em juízo para informar e justificar suas atividades, pelo prazo 

que durar o processo;2. PROIBIÇÃO de frequentar bares, boates, 

prostíbulos e estabelecimentos congêneres;3. PROIBIÇÃO DE 

AUSENTAR-SE da Comarca, sem a devida autorização deste juízo e 

concordância do Ministério Público;4. OBRIGAÇÃO de manter endereços e 

telefones atualizados perante a Secretaria de Vara desta 

Comarca.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de 

WALISSON COSTA FERNANDES DA SILVA, libertando-o, se por outro 

motivo não estiver preso, bem como ADVERTINDO-O QUE, NO CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS MEDIDAS CAUTELARES 

IMPOSTAS, TERÁ A PRISÃO PREVENTIVA NOVAMENTE 

DECRETADA.CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.Sem mais, 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52396 Nr: 1360-98.2018.811.0052

 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: GdOS, ELOC, EDdO, ELOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

7/11/2018, às 14:303 horas.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52440 Nr: 1385-14.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, para 

INTIMAR a parte REQUERENTE/LIQUIDANTE, para que, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS se manifeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 703 Nr: 306-30.2000.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Cordeiro Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848

 Processo nº 7/2000 – Código 703.

Vistos etc.,

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (fls. 204/v), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada às fls. 204, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 De tudo cumprido e certificado, ao ARQUIVO.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 2538 Nr: 328-54.2001.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Melo Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº. 328-54.2001.811.0052 – Código nº 2538

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (fls. 316/319), na forma do artigo 

396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as 

causas de absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 06 

DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 15H15MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30273 Nr: 108-70.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto de Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Processo n.º 108-70.2012.811.0052 – Código: 30273

Vistos etc.,

Defiro “in totum” a cota Ministerial de fls. 94, pelo que DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ADALBERTO DE SOUZA DIAS, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código de 

Processo Penal, considerando que houve tentativa de citação (fls. 82/v), 

sem sucesso.

Transcorrido “in albis” o prazo, dê-se VISTA ao Ministério Público para 

pugnar o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11263 Nr: 585-98.2009.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erlian Rosa Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo n.º 585-98.2009.811.0052 – Código: 11263

Vistos etc.,

Defiro “in totum” a cota Ministerial de fls. 168, pelo que DETERMINO a 

INTIMAÇÃO POR EDITAL da acusada ERLIAN ROSA QUEIROZ, pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 392, inc. VI c/c art. 392, §1 

ambos do Código de Processo Penal, considerando que houve tentativa de 

intimação da sentença (fls. 167), sem sucesso.

Transcorrido “in albis” o prazo, dê-se VISTA dos autos ao Ministério 

Público para pugnar o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54805 Nr: 2909-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOSÉ VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:5106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54805

 Vistos etc.,

DEFIRO a notificação como requerida.

EXPEÇA-SE a Carta de notificação pelo correio para o requerido de todo o 

teor da inicial, nos termos do artigo 726 do CPC.

Efetivada a notificação, entreguem os autos ao requerente, nos termos do 

art. 729 do CPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55016 Nr: 3021-15.2018.811.0052

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rennan Ryuston Siqueira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código: 55016

Vistos etc.,

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer 

tempo, caso inverídica as alegações.

OFICIE-SE ao Caixa Econômica Federal, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe a este Juízo o saldo atualizado do PIS/PASEP e FGTS em 

nome da falecida Lilian Aparecida Ribeiro, inscrito no CPF n° 

469.129.751-00, RG n° 686117 SSP/MT, número de identificação 

PIS/PASEP/NIT n° 123.1087.23.4.

Após, VISTAS ao MINISTÉRIO PÚBLICO para se manifestar no que 

entender de direito.

De tudo cumprido, façam-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54998 Nr: 3015-08.2018.811.0052

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington da Cunha Ribeiro ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Monteiro - 

OAB:MS - 11258, Marco André Honda Flores - OAB:MT - 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 54998)

Vistos etc.,

1 - RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, nos termos do 

artigo 700, §2° do CPC.

 2 - DEFIRO de plano, a expedição do mandado de pagamento, de entrega 

de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o 

pagamento de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor 

da causa (CPC, art. 701).

3 - No caso de pronto pagamento fica o polo passivo isento das custas e 

honorários advocatícios (CPC art. 701, § 1º).

4 - Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (CPC art. 1.102).

5 - DEFIRO, desde já, os benefícios do artigo 212 §1° e 2°, do Código de 

Processo Civil.

6- CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

7 - ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51302 Nr: 805-81.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Severino de Paula, Jakeline Teixeira Laet, Alciene 

Teixeira Montoanelli, Werica Rayane Severino Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 51302)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa;

 b) devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC;

6. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46346 Nr: 2065-33.2017.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eber dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane de Oliveira Soares Meira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Bueno da Silva - OAB:

 Processo nº 2065-33.2017.811.0052 – Código46346

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 23 DE JANEIRO, ÀS 

14H15MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da última 

decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53341 Nr: 1963-74.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos Machado, Paulo Rômulo Pereira 

Vieira, Tais Cristina da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 

24735-O, Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:MT - 21711-O

 Processo nº 1963-74.2018.811.0052 – Código 53341

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o réu foi citado e intimado para constituir 

advogado ou informar hipossuficiencia financeira e requerer patrocínio de 

um defensor dativo (ref. 27 e 59) onde informou que possui advogado 

constituído, Dr. César Branício.

Entretanto, o d. advogado informou nos autos (ref. 61), que foi contratado 

pelo réu apenas para “pleitear a sua liberdade provisória, mediante pedido 

de revogação e/ou impetração de ‘habeas corpus’”, e não para assisti-lo 

durante todo o processo, como é possível visualizar na procuração 

juntada no incidente de código 53035, posteriormente translada para estes 

autos.

Vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor(a) dativo(a), o(a) Dr(a). CARLOS 

ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/MT nº. 21.786/O, para que atue 

como advogado(a) nesta ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC 

e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.
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INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado ADRIANO CARLOS 

MACHADO neste processo e oferecer resposta à acusação, NO PRAZO 

DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 396 e 396-A do CPP.

 Ademais, EXPEÇA-SE carta precatória visando cientificar o réu da 

presente decisão.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54715 Nr: 2855-80.2018.811.0052

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington da Cunha Ribeiro ME, Wellington da 

Cunha Ribeiro, Ana Lúcia Chuina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz R. Franco - 

OAB:MT - 20720-B, Marco André Honda Flores - OAB:MT - 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 54715)

Vistos etc.,

1 - RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, nos termos do 

artigo 700, §2° do CPC.

 2 - DEFIRO de plano, a expedição do mandado de pagamento, de entrega 

de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o 

pagamento de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor 

da causa (CPC, art. 701).

3 - No caso de pronto pagamento fica o polo passivo isento das custas e 

honorários advocatícios (CPC art. 701, § 1º).

4 - Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (CPC art. 1.102).

5 - DEFIRO, desde já, os benefícios do artigo 212 §1° e 2°, do Código de 

Processo Civil.

6- CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

7 - ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54928 Nr: 2975-26.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Fri Ferreira, DFFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1) Defiro os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e 

ss do CPC/15.

2) CITE-SE/INTIME-SE a parte executada PESSOALMENTE para, EM 3 

(TRÊS) DIAS, pagar o débito alimentar, bem como AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do que dispõe o artigo 528 e 

seguintes do CPC.

3) Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como, será DECRETADA A 

PRISÃO CIVIL pelo prazo de um a três meses, em REGIME FECHADO, nos 

termos dos § 1º a 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC/15 e Súmula 

309 do STJ.

4) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

5) CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54869 Nr: 2944-06.2018.811.0052

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdS, ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54869

Vistos etc.,

Trata-se de “Homologação de Transação Extrajudicial” proposta por 

ROSIMAR CAMILO DA SILVA e AILTON NEVES PEREIRA, visando a 

homologação do acordo entabulado em relação à partilha de bens, guarda 

e regularização de alimento do filhos menores.

 A inicial veio instruída sem os documentos necessários para o seu 

recebimento.

Os autos vieram conclusos.

Processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer 

tempo acaso inverídicas as alegações de hipossuficiência.

No mais, considerando a natureza da demanda, DÊ-SE vista dos autos ao 

representante do Ministério Público para se manifestar no que entender de 

direito.

Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54773 Nr: 2894-77.2018.811.0052

 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: ALPG, ESGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54773

Vistos etc.,

Verifico que a parte autora requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça, contudo não houve a juntada da declaração de hipossuficiência 

econômica firmada pela parte, bem como não consta na procuração 

outorgada ao advogado cláusula específica que confira poderes para 

assinar a declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do que 

dispõe o artigo 105 do CPC.

Portanto, nos termos do que dispõe o artigo 321 do CPC, INTIME-SE A 

PARTE AUTORA para, alternativamente, NO PRAZO DE 15 DIAS: a) juntar 

a declaração de hipossuficiência econômica assinada de próprio punho; 

b) proceda a juntada de procuração com cláusula específica que confira 

poderes ao advogado constituído; ou c) recolha ou complemente as 

custas processuais.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, caso 

autor não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12254 Nr: 90-20.2010.811.0052

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Pereira Vieira, Leonardo Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astur Viagens e Turismo LTDA, Hotéis Othon - 
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Aeroporto Othon Travel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Luiz Larica Gazzola - 

OAB:OAB/RJ 100.816

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca das petições de folhas 186/188.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 015/2018 – DF - Torna Publico a relação dos candidatos 

Aprovados e Reprovados ao Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado – Nível Médio, realizado no dia 01/09/2016.

* O Edital n° 015/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77209 Nr: 3652-53.2017.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Fedato - ME, MARIO CEZAR 

ANTONIACOMI, Maria do Carmo Fedato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a tempestividade dos embargos opostos, e, estando 

tempestivos, desde já os recebo.

Intime-se a parte embaragda para apresentar impugnação no prazo de 15 

(quinze)dias.

Cumpra-se

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63753 Nr: 2086-40.2015.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Cézar Antoniacomi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da certidão retro (ref. 17), intime-se a parte autora para 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63653 Nr: 2047-43.2015.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS MÁQUINAS AGRÍCOLAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Spagnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre RODOBENS 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS S/A e JAIR SPAGNOL (ref 08) – com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil.

Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Custas e honorários conforme pactuado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71977 Nr: 806-63.2017.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DA SILVA GAMA, Gama Ribeiro 

& Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para promover o regular andamento do processo, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68585 Nr: 2091-28.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEZIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte autora limitou-se a informar o descumprimento 

do acordo entabulado pelas partes, sem que tenha requerido qualquer 

providência específica ao prosseguimento do feito, determino sua 

intimação para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63700 Nr: 2073-41.2015.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio da Guia Neponoceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, RECEBO os embargos monitórios, uma vez que preenchidos 

os requisitos legais.

Intime-se a parte auotra para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

sua impugnação.

Após, conclusos.
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Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66816 Nr: 1178-46.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA OLIVEIRA FIGUEREDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO a diligência negativa na carta precatória para citação da 

executada, nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ 

impulsiono os autos com a fionalidade de intimar a parte autora a 

manifestar-se, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67016 Nr: 1267-69.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLONI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E PEDROSO ME (MERCADO CONQUISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do decurso de prazo mais que suficiente para a parte autora 

localizar o endereço do requerido, intime-a para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62078 Nr: 1423-91.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djhoni Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116

 Vistos.

Promova-se o cálculo da pena de multa e, em seguida, intime-se o 

recuperando para que, no prazo legal, promova o seu recolhimento, sob 

pena de ser reputada dívida de valor e encaminhada à Fazenda Estadual 

para inscrição e cobrança.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62735 Nr: 1703-62.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antonia Luciana da Silva, AAdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnando Zattar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:, THAIS DE OLIVEIRA - DEFENSORA 

PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em virtude do decurso do lapso temporal para análise do requerimento 

acostado aos autos, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA para informar nos 

autos se houve cumprimento da obrigação ou, em caso, negativo, para 

fins de renovar sua manifestação, atualizando o montante devido.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62729 Nr: 1698-40.2015.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCdS, TPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:, THAIS DE OLIVEIRA - DEFENSORA 

PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, intentada por T. P. M., representado 

por sua genitora, através da Defensoria Pública, em desfavor de 

MARCINEY DIOGO DE MAGALHÃES, todos devidamente qualificados nos 

autos.

A inicial foi recebida em ref.3, ocasião em que foram fixados alimentos 

provisórios no importe correspondente a 33,33% do salário mínimo vigente 

e deferido os benefícios da gratuidade de justiça a parte autora.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão que concedeu 

liminar ainda não fora cumprida pela Secretaria desta Vara, motivo pelo 

qual determino COM URGÊNCIA o cumprimento da decisão de ref.3.

 Posto isto, proceda o Sr. Gestor com a intimação da parte requerida para 

que compareça em audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de seu advogado(a) ou defensor público.

Redesigne nova data da audiência de conciliação, conforme pauta do(a) 

conciliador(a).

Ressalto que a(s) parte(s) requerida(s) poderá(ão) oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição.

Cite-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62739 Nr: 1706-17.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Campos da Silva, KCB(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o devedor no endereço declinado em ref.21 para que, no prazo de 

3 (três) dias, efetue o pagamento do débito alimentor no valor de R$ 

4.256,19 (quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e dezenove 

centavos) ou nomeie bens à penhora, nos termos da decisão de ref.3, 

fazendo constar no respectivo mandado o valor do débito 

supramencionado.

 Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62737 Nr: 1704-47.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Campos da Silva, KCB(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em virtude do decurso do lapso temporal para análise do requerimento 

acostado aos autos, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA para informar nos 

autos se houve cumprimento da obrigação ou, em caso, negativo, para 
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fins de renovar sua manifestação, atualizando o montante devido.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62722 Nr: 1693-18.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telma Cristina Castro de Campos, AVCdA(, JGCdA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldisney Moraes Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em virtude do decurso do lapso temporal para análise do requerimento 

acostado aos autos, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA para informar nos 

autos se houve cumprimento da obrigação ou, em caso, negativo, para 

fins de renovar sua manifestação, atualizando o montante devido.

Após, promova-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64071 Nr: 104-54.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcelo Cardia Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Gleison Furlan 

Picinin - OAB:MT 16.158

 Vistos.

Defiro a juntada do substabelecimento apresentado neste ato. 

Acrescente-se no sistema Apolo o nome dos advogados.

Diante da certidão de ref. 82, dando conta que acusado não foi localizado, 

e consequentemente não intimado, é de se impor a redesignação do ato, 

em homenagem ao principio da ampla defesa.

Desta forma, redesigno audiência de instrução para o dia 19/02/2019, às 

16:30, saindo os presentes intimados.

Expeça-se carta precatória, com a finalidade de intimar o réu da nova 

data.

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público, conforme requerido.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60778 Nr: 931-02.2015.811.0032

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marcela Alice Santos Gomes, Rositerma dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anthony Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Robson Andrade do 

Carmo - OAB:OAB/MT23119

 Intimo o advogado do réu da seguinte decisão: vista de tudo que dos 

autos consta e em consonância com o parecer Ministerial de ref. 83, 

AUTORIZO o requerido a se ausentar da Comarca pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, findo qual deve o mesmo comparecer em juízo para informar o seu 

retorno, sob pena de decretação da sua prisão preventiva.

Ciência ao MPE.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64711 Nr: 368-71.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joazito Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleusa Terezinha Haubert - 

OAB:19234-MT, Ivan Buosi Francisco - OAB:16883-MT

 Vistos.

Em detida análise dos autos, muito embora tenha a defesa se manifestado 

pela homologação do cálculo de pena, verifico ser hipótese de retificação 

do mesmo, notadamente em virtude dos vícios apontados pelo Ministério 

Público no que tange à data do início da condenação e data-base para 

progressão do regime.

Com isto, DETERMINO à Secretaria da Vara que promova a retificação do 

campo “data de início da condenação”, fazendo nele constar a data da 

sentença condenatório, ou seja, dia 30/01/2013, bem assim para 

consignar o tempo de prisão preventiva no campo destinado à detração 

penal. Ainda, deve constar como data-base para progressão do regime a 

data da última progressão, ou seja, 21/12/2015.

Por fim, adotadas as providências alhures e advindo aos autos novo 

cálculo de pena, sendo o caso de ter o recuperando alcançado o requisito 

objetivo para progressão do regime prisional, venham-me os autos 

conclusos para designação de audiência admonitória.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Ciência ao MPE.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 05 de setembro de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59060 Nr: 245-10.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucineia Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco ItauCard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Conforme sentença prolatada aos autos, verifica-se que a requerente foi 

condenada a pagar ao requerido multa no valor de 02 (dois) salário 

mínimo, em decorrência da prática de atos de litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, incs. II e III, do CPC. Contudo, a intimação da parte 

executada (Jucinéia Benedita), ainda não foi efetivada, conforme 

determinação contida em ref.50.

Posto isto, determino o cumprimento na íntegra da determinação retro 

(ref.50).

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59065 Nr: 248-62.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:24.214, Jose Alberto Couto Maciel - OAB:OAB/DF 513

 Diante do exposto, RECEBO os Embargos de Declaração interpostos, mas 

REJEITO a sua pretensão recursal, mantendo inalterada a decisão 

vergastada, consoante seus próprios fundamentos. Intimem-se as 

partes.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 05 de setembro de 2018.RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 58659 Nr: 58-02.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR DE MELOS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista a nova sistemática adotada pelo novo Código de Processo 

Civil, e com fulcro no § 1º, do art. 1.010 do referido diploma, intime-se a 

parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conforme preceitua o art. 1.010, § 3º, apresentadas ou não as 

contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com 

as homenagens de estilo.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60969 Nr: 971-81.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BARUFI - 

OAB:OAB/MT 18.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste acerca do pedido de desistência da ação promovido 

pelo autor.

Após decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

Às providênciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54225 Nr: 2274-04.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Neuzinha Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Oliveira Bastos, Francisney Arcanjo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariana Silva Pinheiro - 

OAB:17.573, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, Givanildo Gomes - 

OAB:12635, Givanildo Gomes - OAB:12635/MT, João Otoniel de 

Matos - OAB:OAB/MT 2.825, Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591/MT

 Processo nº 2274-04.2013.811.0032

Código 54225

Vistos.

Diante do teor da decisão proferida no MS 1009478-08.2018.8.11.000, 

oficie-se à OAB/MT, bem como à PGE/MT, COM URGÊNCIA, para que 

suspendam eventual cobrança de multa, ou apuração de falta funcional 

por parte dos advogados Dr. Givanildo Gomes, Ariana Silva Saraiva, 

Waldir Caldas Rodrigues, e João Otoniel de Matos, determinados em Ata 

de Sessão do Júri realizada no dia 15/08/2018.

Após, abra-se vista dos autos ao MP para se manifestar sobre o pedido 

de revogação da prisão preventiva dos réus.

Rosário Oeste/MT, 04 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82293 Nr: 1954-75.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITO FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito 

com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil e, ainda, 

determino o arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

c o m u n i c a ç õ e s  e  b a i x a s  n e c e s s á r i a s  n o  c a r t ó r i o 

distribuidor.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64527 Nr: 306-31.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZMdS, KAdC(, KGdC(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de ref. 37. Intime-se pessoalmente a representante 

dos requerentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça junto à 

Secretaria deste Fórum e informe se há interesse no prosseguimento do 

feito, devendo apresentar comprovante de residência atualizado.

 Após, com o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60365 Nr: 739-69.2015.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcela Alice Santos Gomes, Rositerma dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anthony Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BARUFI - 

OAB:OAB/MT 18.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Processo Eletrônico n.º 739-69.2015.811.0032

Código n.º 60365

Vara Única

Vistos em.

À vista do teor da petição de fl. 126, DETERMINO a expedição de intimação 

pessoal do requerido, para manifestar se concorda com o aditamento do 

pedido.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 05 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79327 Nr: 174-03.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLSAM, BIVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio dos Santos Alves - 

OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20732-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro, para fim de DETERMINAR o desentranhamento do 

mandado de citação/busca apreensão.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento da diligência ou forneça os meis necessários para o 

cumprimento do respectivo mandado.

Em seguida, remetam-se os autos ao setor de distruição de mandado.

 Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84163 Nr: 2989-70.2018.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDB, MEBS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença formulado pela parte Requerente, 

em face do Requerido, a fim de levar a cabo a cobrança dos débitos de 

natureza alimentar, observando-se o rito misto.

Inicialmente, DEFIRO o pleito para concessão dos benefícios da justiça 

gratuita à parte requerente.

À vista de tudo que dos autos consta e colimando alcançar a efetividade 

do provimento jurisdicional, notadamente a satisfação do débito alimentar, 

desde já:

1. Sob o rito do art. 523, § 8º, do CPC (rito da penhora):

a – DETERMINO a expedição de mandado de intimação do Executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do débito 

alimentar, no montante de R$ 172,59 (cento e setenta e dois reais e 

cinquenta e nove centavos), nos termos do artigo 528, § 8º, do CPC;

b - Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo estipulado, o débito 

será acrescido de multa e honorários de advogado no percentual de 10% 

(dez por cento) cada; bem como deverá ser incluído o nome do Executado 

junto aos órgãos de serviço de proteção ao crédito – SPC/SERASA;

c – Adotadas as providências anteriores e não tendo o Executado 

adimplido o débito a que se refere o “item a”, voltem-me os autos 

conclusos para realização de penhora por meio do Sistema Bacenjud;

d – Por fim, determino a intimação pessoal da parte autora, consoante 

dispõe o art. 186, § 2º, do CPC.

Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82971 Nr: 2354-89.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BENEDITA SOARES ingressou com AÇÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, já 

devidamente qualificado nos autos.

 Nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial 

deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Compulsando os presentes autos, verifico que a parte autora não 

colacionou procuração, bem como verifico ausência de comprovação de 

hipossuficiência.

Desta feita, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

emende a peça inaugural, trazendo à colação procuração, bem como a 

comprovação de hipossuficiência da requerente, nos termos do art. 321, 

do CPC.

O descumprimento da referida medida implicará no indeferimento da peça 

inicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71928 Nr: 781-50.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Felipe Gaspar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimaraes 

Junior - OAB:15694, Telma Aparecida Garcia Guimarâes - 

OAB:3.402-B

 Processo eletrônico n.º 781-50.2017.811.0032

Código n.º 71928

Vara Única

Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da ausência da testemunha, designo 

nova assentada para o dia 03 de outubro de 2018 às 15h00min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva.

 Intime-se.

Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62093 Nr: 1431-68.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auredirce Guia de Santana, MGS, KSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvinei Rose de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em virtude do decurso do lapso temporal para análise do requerimento 

acostado aos autos, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA para informar nos 

autos se houve cumprimento da obrigação ou, em caso, negativo, para 

fins de renovar sua manifestação, atualizando o montante devido.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83956 Nr: 2879-71.2018.811.0032

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunice Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2879-71.2018.811.0032

 Código nº 83956

Vara Única

Vistos.

Trata-se de procedimento para a concessão de Alvará Judicial proposto 

por Josias de Carvalho, assistido pela Defensoria Pública do Estado, com 

a finalidade de levantar valores deixados por sua genitora Eunice 

Rodrigues da Silva, falecida na data de 25/07/2017.

Aduz que o falecida deixou valores depositados junto ao BANCO 

BRADESCO, entretanto, ficou impossibilitado de realizar levantamento dos 

respectivos valores, uma vez que a referida agência bancária exige 
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autorização judicial para tanto.

Com a inicial vieram os documentos contidos nas (fls.02/05)

Recebo a inicial, devendo ser processada nos termos dos artigos 719 e 

725, VII, do CPC.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, com fulcro no art.98 e ss. do 

CPC.

 Destarte, determino a citação do interessado (art. 239 do CPC), BANCO 

BRADESCO para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, em consonância com o art. 721 do Código de Processo Civil.

Outrossim, considerando que já há nos autos informações acerca da 

inexistência de dependentes habilitados em nome do de cujus, deixo de 

oficiar a autarquia federal.

Após, o decurso do prazo, com ou sem manifestação, volte-se este 

procedimento concluso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19339 Nr: 327-22.2007.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Querubin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Vistos em correição.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude do Tribunal do Júri que se realizará na 

data de 15 de Agosto de 2018, designo nova assentada para o dia 02 de 

Outubro de 2018 às 15h15min.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57151 Nr: 1441-49.2014.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad.de Assoc. Ouro 

Verde-MT-SICREDI OURO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIA MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título 

executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo 

(CPC, art. 701, § 2 º), no valor de R$ 13.849,69 (treze mil, oitocentos e 

quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), o qual deve ser 

corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da citação, servindo esta sentença como título 

executivo judicial, nos termos do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo 

CPC. Em face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC).Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 05 de setembro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63739 Nr: 2084-70.2015.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA BORGES LARA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título 

executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo 

(CPC, art. 701, § 2 º), no valor de R$ 12.443,05 (Doze mil quatrocentos 

quarenta e três reais e cinco centavos), o qual deve ser corrigido pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação, servindo esta sentença como título executivo judicial, 

nos termos do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo CPC.Em face da 

sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC).Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 05 de setembro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64073 Nr: 106-24.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP INFORMATICA SOLUÇÕES EM TI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título 

executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo 

(CPC, art. 701, §2 º), no valor de R$ R$ 9.099,17 (nove mil noventa e nove 

reais e dezessete centavos), o qual deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

citação, servindo esta sentença como título executivo judicial, nos termos 

do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo CPC. Em face da sucumbência, 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, 

do Novo CPC).Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65251 Nr: 578-25.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP INFORMATICA SOLUÇÕES EM TI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título 

executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo 

(CPC, art. 701, §2 º), no valor de R$ R$ 9.099,17 (nove mil noventa e nove 

reais e dezessete centavos), o qual deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

citação, servindo esta sentença como título executivo judicial, nos termos 

do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo CPC. Em face da sucumbência, 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, 

do Novo CPC).Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66313 Nr: 982-76.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYNAMIS ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itapitanga Indústria de Cimento de Mato Grosso 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - 

OAB:18197/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título 

executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo 

(CPC, art. 701, §2 º), no valor de R$ R$ 15.290,31 (quinze mil, duzentos e 

noventa reais e trinta e um centavos), o qual deve ser corrigido pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação, servindo esta sentença como título executivo judicial, 

nos termos do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo CPC. Em face da 

sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º, do Novo CPC).Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66741 Nr: 1152-48.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio da Guia Neponoceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A, 

André de Assis Rosa - OAB:OAB/MS 12809, André Stuart Santos - 

OAB:OAB/MS 10.637, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:OAB/MS 10.647, José Henrique S. Vigo - OAB:OAB/MS 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título 

executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo 

(CPC, art. 701, §2 º), no valor de R$ R$ 27.998,91 (vinte e sete mil 

novecentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos), o qual deve 

ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da citação, servindo esta sentença como título 

executivo judicial, nos termos do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo 

CPC. Em face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC).Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66905 Nr: 1207-96.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenir Maria Pombo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título 

executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo 

(CPC, art. 701, §2 º), no valor de R$ R$ 19.674,03 (dezenove mil 

seiscentos e setenta e quatro reais e três centavos), o qual deve ser 

corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da citação, servindo esta sentença como título 

executivo judicial, nos termos do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo 

CPC. Em face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC).Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67532 Nr: 1537-93.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANY SEBASTIAO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título 

executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo 

(CPC, art. 701, §2 º), no valor de R$ R$ 84.690,71 (oitenta e quatro mil, 

seiscentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos), o qual deve 

ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da citação, servindo esta sentença como título 

executivo judicial, nos termos do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo 

CPC. Em face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC).Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67871 Nr: 1717-12.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANY SEBASTIAO GOMES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título 

executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo 

(CPC, art. 701, §2 º), no valor de R$ R$ 131.721,88 (cento etrinta e um mil, 

setecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), o qual deve ser 

corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da citação, servindo esta sentença como título 

executivo judicial, nos termos do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo 

CPC. Em face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC).Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69097 Nr: 2316-48.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquino Antonio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título 

executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo 

(CPC, art. 701, §2 º), no valor de R$ R$ 15.898,22 (quinze mil e oitocentos 

e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), o qual deve ser corrigido 

pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação, servindo esta sentença como título executivo 

judicial, nos termos do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo CPC. Em 

face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC).Publique-se. 
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Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77381 Nr: 3739-09.2017.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Elias Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VILA V LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, estando, ainda, em conformidade com a determinação 

posta nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.

DEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça.

Expeça-se o mandado de citação para cumprimento do pagamento, com o 

prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (art. 701, CPC), anotando-se 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra com a obrigação, ficará isento 

de custas (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC).

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77399 Nr: 3748-68.2017.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Elias Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Areliano da Silva, Valentino Carmo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, estando, ainda, em conformidade com a determinação 

posta nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.

DEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça.

Expeça-se o mandado de citação para cumprimento do pagamento, com o 

prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (art. 701, CPC), anotando-se 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra com a obrigação, ficará isento 

de custas (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC).

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77422 Nr: 3757-30.2017.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ÉLÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itapitanga Indústria de Cimento de Mato Grosso 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REY CARVALHO 

RACHID - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito formulado pela parte autora em audiência, a fim de 

determinar nova tentativa de citação da parte requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78170 Nr: 4123-69.2017.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do teo do petitório de ref. 09, CONCEDO à parte autora o prazo de 

15 (quinze) dias para recolhimento das custas processuais, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82153 Nr: 1865-52.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário José de Souza Martins, Adriano Manoel 

de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido da parte Exequente no sentido de que seja expedida 

certidão premonitória a fim de providenciar a sua averbação junto aos 

órgãos competente, uma vez que restara frustrada a tentativa de 

realização da penhora dos bens do devedor.

Pois bem. O art. 828, caput, do CPC, prevê a possibilidade do Exequente 

requer certidão para fim de averbação no registro de imóveis de veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. Neste 

contexto, a despeito da possibilidade de requerer e averbar tal certidão, tal 

providência é faculdade exclusiva do Exequente, dispensando, inclusive, 

prévia manifestação judicial, conforme entendimento doutrinário 

consubstanciado no Enunciado 130 do FPPC.

Assim sendo, deve a parte interessada requerer diretamente ao Cartório 

Distribuidor da Vara a expedição da mencionada certidão, sendo 

despicienda prévia decisão judicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-83.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

DAGLORIA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000077-83.2018.8.11.0032. REQUERENTE: DAGLORIA MARIA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, 

consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-56.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUSONIA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000040-56.2018.8.11.0032. REQUERENTE: JUSONIA DA SILVA RONDON 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-41.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JUSONIA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000041-41.2018.8.11.0032. REQUERENTE: JUSONIA DA SILVA RONDON 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-41.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JUSONIA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000041-41.2018.8.11.0032. REQUERENTE: JUSONIA DA SILVA RONDON 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-41.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JUSONIA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000041-41.2018.8.11.0032. REQUERENTE: JUSONIA DA SILVA RONDON 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-86.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL BALBINO DOS REIS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000038-86.2018.8.11.0032. REQUERENTE: ADEMIL BALBINO DOS REIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-71.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL BALBINO DOS REIS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000039-71.2018.8.11.0032. REQUERENTE: ADEMIL BALBINO DOS REIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-23.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JANSS ESCOBAR DA CRUZ (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de dezembro de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87756 Nr: 1522-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDIO JOSÉ WENDPAP JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte Autora requer a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, qualificando-se como servidora, analista de convênios, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício.

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, INTIME-SE a parte Autora por 

meio de seu causídico, para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015).

 Cumpra-se

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81121 Nr: 910-89.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 742 de 779



Ref. 08: Considerando que constou na inicial pedido expresso do Autor 

para intimação e publicação exclusiva em nome dos advogados Renato 

Chagas Correa da Silva (OAB/MT 8.184-A) e Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins (OAB/MT 13.994-A), procedam-se às alterações 

necessárias no sistema Apolo e no distribuidor, para que constem os 

referidos causídicos como hábeis à receber as publicações e intimações 

dos atos praticados por este Juízo.

Em seguida, intime-os do despacho retro (ref. 04).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73373 Nr: 1310-74.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO, CÂMARA 

MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83485 Nr: 1998-65.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada por Marileide Galdino em face do Estado de 

Mato Grosso, pelos motivos expostos na prefacial.

A parte requerente foi intimado(a) ao pagamento das custas em 

07/11/2017, sob pena de extinção do processo, mas permaneceu inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Observa-se que fora concedido prazo suficiente para que tais 

irregularidades fossem sanada (mais de 10 meses), e até a presente data 

não foi cumprido.

Diante da inércia do Requerente em cumprir o comando judicial que lhes foi 

imposto, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que 

se impõe.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda, à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor. Sem honorários advocatícios.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86896 Nr: 1158-21.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JOSÉ FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 09: Ciente da decisão liminar, proferida em sede de agravo de 

instrumento, que concedeu efeito suspensivo à decisão de ref. 04. 

Aguarde-se a decisão de mérito do recurso.

Ref. 10. Recebo a peça como emenda à inicial. Anote-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74908 Nr: 140-33.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUES DOUGLAS GALDINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662/0

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo advogado, Dr. Eduardo 

Schnell Nothen Junior, aludindo contradição quanto aos honorários 

fixados.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste o citado vício.

A irresignação da embargante deve ser aviada mediante o meio 

processual adequado.

A fim de aclarar ao embargante, não há como fixar honorários “cheios” de 

acordo com a tabela da OAB, pois a peça apresentada (resposta à 

acusação) foi apresentada por negativa geral, em termos genéricos, no 

qual a única exposição defensiva refere-se “A defesa se reserva ao 

direito de discorrer sobre o mérito da causa em sede de alegações finais” 

(Ref: 25).

Destaco que não se trata de desmerecimento aos trabalhos prestados 

pelo i. advogado, mas sim, somente de aplicação dos princípios 

constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, a Resolução 096/2007 da OAB MT (citada pelo embargante), 

aponta que os valores previstos nos itens da resolução servem de 

referência no arbitramento judiciais de honorários advocatícios aos 

causídicos dativos, conforme art. 7º.

Desta feita, mister o indeferimento do pleito.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

provimento.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78899 Nr: 1840-44.2016.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref.: 25 e 26: Considerando que não cabe, nos termos da nova legislação 

processual civil, a aplicação da coação pessoal e constrição patrimonial 

em um único procedimento, intime-se a parte exequente, por meio de sua 

Defensora Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque o 

pedido de Cumprimento de Sentença, devendo optar pelo procedimento 

descrito no artigo 528, do NCPC (prisão civil) ou pelo procedimento 

descrito no artigo 528, 8º, do NCPC, que remete as disposições dos arts. 

523 a 527 (expropriação patrimonial).

 Consigne-se que, caso opte pela coação pessoal, poderá executar toda a 

dívida, entretanto, em caso de inadimplemento, restará autorizado o 

protesto pelo débito integral e a prisão civil apenas pelas 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo.

Procedida à emenda, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74371 Nr: 1817-35.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDSLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECRETO a prisão civil do executado Flavio Da Silva Taques, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias ou até que efetue o pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, até a data do efetivo pagamento (súmula 309/STJ), 

bem como DETERMINO seja o pronunciamento judicial levado à protesto, 

nos termos do art. 528, §1, do CPC/2015.EXPEÇA-SE mandado de prisão 

civil, observando que o preso deverá permanecer separado dos presos 

comuns.Quando o devedor adimplir a obrigação do débito atualizado, 

suspenda-se imediatamente o presente decreto, e, em caso de 

encontrar-se preso, expeça-se alvará de soltura.Transcorrido o prazo de 

30 (trinta) dias da prisão civil, expeça-se incontinenti alvará de 

soltura.Expeça-se o necessário. Intimem-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75505 Nr: 428-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON DUTRA DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Plinio José de Siqueira Neto - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL proposta por Ilson Dutra de Resende. Assim, JULGO EXTINTO, sem 

resolução de mérito, o presente processo, à luz do art. 485, I, art. 330, VI 

e art. 321, parágrafo único, todos do CPC.Sem custas e honorários.Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intime-se via DJE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79230 Nr: 92-40.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS GOMES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão movida pelo Banco Volkswagen 

S/A em face de Jonas Gomes da Silva Neto.

 Sobreveio o pedido de desistência do autor.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação ajuizada pelo Banco Volkswagen 

S/A em face de Jonas Gomes da Silva Neto., à luz do art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75887 Nr: 601-05.2016.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI SOARES DO ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA, aludindo omissão e contradição na 

sentença proferida nos autos.

Postula pela sanação dos vícios.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O recurso em pauta é intempestivo, apesar da inexistência de certidão 

neste sentido.

Com efeito, vislumbra-se da certidão de Ref: 18 que a requerida foi 

intimada aos 15.06.2017 (DJE nº 10040, de 14/06/2017 e publicado no dia 

15/06/2017), ocasião em que passou a fluir o prazo de cinco dias previsto 

para oposição dos declaratórios aos 16.06.2017, conforme regra do art. 

224 do CPC.

Contudo, somente protocolou seus embargos de declaração aos 

23.06.2017, a destempo, portanto, do hiato legal, eis que, aplicando-se a 

regra contida no art. 219 do CPC, o prazo escoou aos 22.06.2017.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, NÃO CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por intempestivos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87723 Nr: 1509-91.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANNA KELLY DA SILVA COSTA 

ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A Lei nº 13.043, de 2014, trouxe algumas inovações no procedimento de 

busca e apreensão de bens objeto de contrato de alienação fiduciária. 

Dentre as quais, permitiu o requerimento avulso a Juízo diverso daquele 

onde tramita a ação de busca e apreensão, desde que haja informações 

de que o veículo procurado esteja no foro.

Eis a redação do art. 3º, § 12 do Dec. 911/69:

 Art. 3º (...)

§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo.

É o caso dos autos, pois o requerente informa o curso de processo de 

busca e apreensão no Juízo da Comarca de Comarca de Cuiabá/MT, nº 

1019469-79.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 03ª Vara de Direito 

Bancário.

 Não obstante, o autor ainda instruiu a inicial com cópia da peça vestibular 

da ação onde demanda a busca e apreensão dos bens nela descritos.

Com as informações acima, entendo ser plausível o requerimento avulso 

de busca e apreensão.

 Sendo assim, nos moldes do art. 3º, § 12º do Dec. 911/69, DEFIRO A 

BUSCA E APREENSÃO do bem móvel descrito na exordial, cuja diligência 

deverá ser realizada no endereço apontado pelo Requerente (Avenida 

Santo Antônio, 15 – Fronteira Santo Antônio do Leverger - MT, CEP: 

78180-000).

Ao ser efetivada a apreensão do bem, o mesmo deverá ser entregue nas 

mãos do “Sr. GEORGE PAULO AGUIAR DA COSTA inscrito no CPF/MF sob 
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o nº 833.185.001-78”, mediante termo nos autos.

 Concomitante, deverá ser expedido ofício ao Juízo da Comarca de 

Cuiabá/MT, informando a apreensão do bem (art. 3º, § 13º do Dec. 

911/69).

Cumpra-se.

Ultimadas as providências acima, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79818 Nr: 326-22.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOA, NILSON DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

impugnações as contestações proferidas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69706 Nr: 1169-89.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826/A, Lasthenia de Freitas Varão - OAB:4695, Ussiel 

Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 Vistos etc.

Ref. 33: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Telefônica 

Brasil S.A., aludindo omissão na sentença de ref. 29, prolatada nestes 

autos, postulando pela sanação dos vícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado, de modo que inexiste o citado 

vício.

A irresignação da parte Embargante deve ser aviada pelo meio processual 

adequado (art. 101, CPC).

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Intime-se o(a) Embargante/Apelado(a) para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso de ref. 34.

Após, determino a remessa dos autos ao E. TJMT, para o julgamento do 

recurso interposto, independentemente de juízo de admissibilidade, 

conforme dispõe o art. 1.010, §3º do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74825 Nr: 82-30.2016.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBRDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA DE SOUZA 

BARROS ZAGO - OAB:19352/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAYNA NUNES DE ARRUDA 

- OAB:17625/O OAB MT

 Vistos etc.

Diante do termo de audiência de ref. 39, informando a ausência 

injustificada da parte Requerida, aplico-lhe multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, que FIXO em 2% (dois por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, conforme advertido em ref. 

33.

 No mais, INTIMEM-SE as partes para querendo, no prazo de quinze dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86398 Nr: 959-96.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANICE CATARINA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - OAB:19194/O

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

d i l i g e n c i a s  >  e m i s s ã o  d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86034 Nr: 787-57.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AURELIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REUMAR APARECIDO FERREIRA, FRANCISCO 

PEREIRA DE ALMEIDA, WILLIAN RIBEIRO CHIORATTO, RUI RALPH PEREIRA 

DA SILVA, DAVID VANDERLEI DE SOUZA GUERRA, PAULO CESAR DE 

SOUZA, EDGAR CLAUDINO DA SILVA, CLAUDILENE DE SOUZA OSSINGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MÁRTINES 

GONÇALVES DE AMORIM - OAB:21353/O

 Vistos etc.

INTIME-SE o Requerido a desocupar voluntariamente os imóveis descritos 

na prefacial, no prazo de 05 (cinco) dias, tal como determinado pelo 

egrégio TJMT.

Em não havendo a desocupação voluntária, EXPEÇA-SE o respectivo 

mandado para reintegração de posse em favor dos Requerentes.

No mais, digam as partes se pretendem produzir outras provas, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62639 Nr: 1078-07.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15343/O
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 AUTOS Nº. 1078-07.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 62639.

Vistos em correição.

Mantenho a decisão agravada em seus fundamentos e determino que se 

aguarde o julgamento do agravo nos autos.

Ademais, tendo em vista a juntada da defesa do requerido, intime-se o 

autor para manifestar-se no prazo legal.

Cumpra-se. Intime-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77807 Nr: 1218-70.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CLAUDOMIRA PENHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:PROCURADORA FED

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a 

APARECIDA CLAUDOMIRA PENHA DE OLIVEIRA, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, inclusive 13º (décimo terceiro) salário. CONCEDO o 

benefício de aposentadoria rural por idade, desde a data do indeferimento 

do requerimento administrativo, qual seja 25/07/2016.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, será devida a 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa 

referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/6/2009 até 

25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após, proceda-se com a liquidação da sentença. 

Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos, 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC, arquivem-se os autos.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 24 de agosto de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56596 Nr: 1407-53.2014.811.0039

 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: APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O

 Vistos em correição.

Proceda-se com a juntada dos documentos pendentes, os quais se 

encontram na contracapa dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82173 Nr: 3548-40.2017.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGM, MFGPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos 

e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito.Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, 

as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Condeno as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.P. R. I. C.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 21 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57774 Nr: 1987-83.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO DA PENHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, SÉRGIO 

VIEIRA RAMOS - OAB:MT-5012 A

 AUTOS N. 1987-83.2014.811.0039

CÓDIGO 57774

Vistos em correição.

Tendo em vista justificativa apresentada pelo condenado Cláudio da Penha 

de Oliveira em ref. 206, DEFIRO o pedido de prorrogação para o 

pagamento das custas judiciais, devendo este ser realizado no prazo não 

superior a 180 (cento e oitenta dias).

Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59700 Nr: 213-81.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAN IJSBRAND VAN DUYN, JOHANNES ADRIANUS 

JOSEF THEUNS, LAURENTIUS WILHEMUS ZANDVLIET, DOUWE KLAAS 

MIEDEMA, LEONARDUS CORNELIS DEN HOLLANDER, JOHANNES 

GERARDUS JOSEPH MARIA VAN DER LIGT, REFLORESTAMENTO 

QUATRO MARCOS LTDA., ALEXANDRE BERNARDI KOEHLER, EDWARD 

VEENENDAAL, CONSTANT WALTHER MARIA OSTENDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, LUCIANA RICCI SALOMONI - OAB:18474/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 Autos nº. 213-81.2015.811.0039.

Código nº. 59700.

Vistos em correição.

DEFIRO conforme requerido pelo perito, sendo que INTIME-SE as partes 

para que apresentem planta de localização das áreas, após, intime-se o 

perito para que designe data e hora para realização da perícia.

Intime-se.

Cumpra-se.
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São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56596 Nr: 1407-53.2014.811.0039

 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: APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O

 AUTOS Nº. 1407-53.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº. 56596.

Vistos.

Tendo em vista a manifestação de fls 96/97 e o pedido da defensoria de 

fls. 101v, CITE-SE a genitora do “de cujus” IVANIR LIMA DA SILVA 

PEREIRA no endereço arrolado pelo inventariante em fls. 97, sendo que 

até a presente data não fora expedido mandado de citação para o referido 

endereço, para que a mesma manifeste-se no presente feito.

No mais, tendo em vista que esta comarca não dispõe de Defensor 

Público, NOMEIO o/a Douto(a) Advogado(a) RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA, OAB/MT 18.387 para patrocinar a defesa da autora, o qual 

desempenhara tal múnus público, por força da disposição estanque do 

artigo 22 e seguintes do Estatuto e Código de Ética da ilustre OAB.

 Consigno, que diante dos trabalhos desempenhados, e por força do 

provimento 09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento 

processual em questão deixo para arbitrar o quantum a título de 

honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso ao 

final dos trabalhos.

Intime-se o referido causídico acerca da referida nomeação.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59700 Nr: 213-81.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAN IJSBRAND VAN DUYN, JOHANNES ADRIANUS 

JOSEF THEUNS, LAURENTIUS WILHEMUS ZANDVLIET, DOUWE KLAAS 

MIEDEMA, LEONARDUS CORNELIS DEN HOLLANDER, JOHANNES 

GERARDUS JOSEPH MARIA VAN DER LIGT, REFLORESTAMENTO 

QUATRO MARCOS LTDA., ALEXANDRE BERNARDI KOEHLER, EDWARD 

VEENENDAAL, CONSTANT WALTHER MARIA OSTENDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, LUCIANA RICCI SALOMONI - OAB:18474/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 Intimação dos advogaos da partes para que fique ciente da peria na data 

13/09/2018 (Treze de setembro de dois mil e dezoito) HORÁRIO: 13:00 

horas (Treze horas); ? LOCAL: Fórum da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos – Rua Getúlio Vergas, S/n, Bairro Jardim Vista Alegre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379 Nr: 29-58.1997.811.0039

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. CORSI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS YULE 

PARDI, para devolução dos autos nº 29-58.1997.811.0039, Protocolo 379, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55022 Nr: 179-43.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO DA SILVA REMÉDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 Intimação do advogado do réu, para apresentarem rol de testemunhas, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência, no prazo de cinco dias, nos termos do 

art. 422 do CPP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52286 Nr: 14-30.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDINALVA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DAKAR VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, LUANA SILVA LIMA - OAB:16050-O, 

REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI MARCELO 

BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 AUTOS 14-30.2013.811.0039

CÓDIGO 52286.

Vistos em correição.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 03 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89813 Nr: 2540-91.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERTRUDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2540-91.2018.811.0039

CÓDIGO 89813

Vistos em Correição.

MARIA GERTUDRS DOS SANTOS, devidamente qualificada na peça basilar 

ajuíza Ação de procedimento comum em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural.
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Sustenta, em apertada síntese, que a requerente possui 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade, que era casada com senhor PAULO CAETANO DE 

OLIVEIRA, falecido em 14/05/1984, que fora reconhecida em sentença no 

processo 85/2008 Cod. 19574 Pensão Por Morte de trabalhador rural, 

ficando provadao a condição de rurícola do casal e que, durante toda a da 

sua vida, exerceu atividade rural junto com a sua família, em regime de 

economia familiar, cultivando lavoura para subsistência.

Requer que seja julgada totalmente procedente a presente ação para que 

seja condenada a parte requerida a fornecer o benefício de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte autora.

Juntou os documentos.

É o breve relato.

 Decido.

Da assistência judiciária gratuita.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a parte autora 

comprovou no presente momento não possuir condições para arcar com 

as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família 

mormente por não possuir renda mensal fixa conforme documentos 

acostados aos autos.

Da necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

Cite-se a autarquia requerida mediante remessa eletrônica dos autos, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111702 Nr: 3055-09.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCDSGDO, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE 

FERREIRA - OAB:12.522 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA MARIA FERMINO - 

OAB:3442/RO

 Intimação das partes na pessoa de seus advogados para ciência de 

audiência 12/09/18

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111970 Nr: 3217-04.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RENASCER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:MT/9877-B, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O

 Intimação das partes para audiência 12/09/18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112288 Nr: 3406-79.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, DANIELLE ISABRALDE CHAIA - OAB:MS 18.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99545 Nr: 1445-40.2017.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DO CARMO 

NAVOSCONE - OAB:72948

 Vistos,

Intime-se a requerida para se manifestar quanto a proposta realizada pela 

parte autora, no prazo de 05 dias.

Escoado tal prazo, concluso para prolação de sentença/homologação de 

acordo.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 85815 Nr: 2433-32.2015.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINALDO CRUZ AMARAL CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora, devidamente intimada para requerer o que de direito 

no prazo de 5 (cinco) dias, diante da r. decisão contida em ref. 57.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110281 Nr: 2230-65.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VIANA JESUS, VANILSON ORNELAS 

SANTOS, OUTROS, SIDNEY FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Vistos etc.
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Verifico que ainda não retornou a carta precatória expedida para citação 

do acusado Vanilson.

Assim, solicitem-se informações ao Juízo da Comarca de Pontes e 

Lacerda, consignando a urgência na devolução da missiva cumprida em 

razão de se tratar de processo com réu preso.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105191 Nr: 4207-29.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/0, 

RICHARD LUIZ DA SILVA - OAB:154839, SANTHIAGO SANTOS 

NASCIMENTO - OAB:165296

 Vistos etc.

Embora não tenha o douto advogado de defesa comprovado que fora 

intimado anteriormente para a audiência que se realizará no juízo da 

Comarca de Prata/MG, considerando se tratar de processo com ré solta, 

DEFIRO excepcionalmente o pedido e REDESIGNO a audiência de instrução 

para o dia 05/10/2018 às 13h00min.

Providencie a Secretaria a intimação das eventuais testemunha para a 

nova data.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 31724 Nr: 816-18.2007.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LOPES DOMINGUES, ÉRIKA CAETANO 

TOSIN DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS - OAB:7203, PAULA 

C.CARREIRA S. RAMOS - OAB:MT/9.989, SAMIR DARTANHAN RAMOS 

- OAB:8391/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se o perito para que esclareça os pontos considerados pelo 

requerido às fls. 283/284, no prazo de 05(cinco) dias.

Certificado o decurso do prazo, tornem os autos conclusos imediatamente, 

por se tratar de processo inserido na META 02.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Às providências.

Sapezal/MT,08 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40860 Nr: 827-08.2011.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO STELLA, LADIR ESSER COLET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO BABINSKI, ANGENOR LONGO 

COLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Vistos em Correição.

INDEFIRO pedido de suspensão do feito acostado às fls. 275/276, eis que 

não demonstrado nos autos a grave lesão que poderia causar o 

prosseguimento do feito.

Proceda ao Senhor Gestor Judiciário o cumprimento INTEGRALMENTE o 

item III da decisão de fls. 266.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Às providências.

Sapezal/MT, 21 de agosto de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 30127 Nr: 1250-41.2006.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos em correição.

Inicialmente determino a abertura de novo volume a partir das fls. 200, bem 

como a renumeração.

 Defiro o pedido de fls. 241 e determino o arquivamento provisório da 

presente execução fiscal, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 01 

(um) ano, nos moldes do artigo 40 da Lei 6.830/80 e Portaria PGFN 

396/2016.

Destaco que o arquivamento determinado não significa extinção do feito, 

nem importa em reconhecimento da quitação da dívida, podendo a 

execução ser restabelecida quando o valor atualizado superar o previsto 

no artigo 20 da Portaria PGFN n° 396/2016.

Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, arquivem-se os autos, 

oportunidade em que terá início a contagem da prescrição intercorrente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 21-08-2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72411 Nr: 1959-66.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALAGUTTI DA SILVA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 241 e determino o arquivamento provisório da 

presente execução fiscal, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 01 

(um) ano, nos moldes do artigo 40 da Lei 6.830/80 e Portaria PGFN 

396/2016.

Destaco que o arquivamento determinado não significa extinção do feito, 

nem importa em reconhecimento da quitação da dívida, podendo a 

execução ser restabelecida quando o valor atualizado superar o previsto 

no artigo 20 da Portaria PGFN n° 396/2016.

Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, arquivem-se os autos, 

oportunidade em que terá início a contagem da prescrição intercorrente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 20-08-2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 97952 Nr: 694-53.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI LOCKS, ELENITA LOCKS, SEDENI LUCAS 

LOCKS, IVONETE RAFFAELLI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B

 Intimação dos respectivos Patronos para ciência de data, horário e local 

de realização.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-29.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ELISMAR SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação redesignada para a data de 23/10/2018 às 

14h00min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-88.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO (ADVOGADO(A))

ISABEL CRISTINA TABORDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, através de seu advogado, acerca da audiência 

de conciliação redesignada para a data de 23/10/2018 às 14h20min na 

sede deste Juizado Especial, BEM COMO da r. decisão prolatada nos 

autos acerca da liminar deferida no mesmo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-12.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

SHEILA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

redesignação da audiência na data de 23/10/2018 às 14h40min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-73.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

Sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-28.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ELISANGELA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANAA COMERCIO DE VEICULOS USADOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada nos autos para a data de 01/10/2018 

às 13h20min na sede do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-95.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PINHEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 01/10/2018 às 

13h40min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-27.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE APARECIDA DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência da designada para a data de 08/10/2018 às 14h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-64.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM (ADVOGADO(A))

DORALICE DA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação para o dia 08/10/2018 às 14h40min na sede 

deste Juizado Especial, bem como da r. decisão liminar concedida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-49.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MONNALA SOUZA MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação para a data de 08/10/2018 às 15:00h na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-85.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEILAINE PEREIRA MORAES (ADVOGADO(A))

REINOLDO FERNANDO SCHNEIDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ENGEL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação para a data de 15/10/2018 às 13h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-70.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

GILDEMARIO FREIRES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 
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audiência de conciliação para a data de 15/10/2018 às 13:20h na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-96.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SALETE TEREZINHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSEM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL 

(REQUERIDO)

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 23/10/2018 às 

15h00min na sede deste Juizado Especial, bem como da r. decisão 

prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-47.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE STAUT ROMERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIELSON TIAGO DOS SANTOS (REQUERIDO)

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 16/10/2018, 

às 18:00 na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31819 Nr: 972-69.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA N. SOFFA & CIA LTDA ME, Edivam 

Soffa, Célia Niehues Sôffa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente", de 30/08/2018, 

foi disponibilizado no DJE nº 10330, de 03/09/2018 e publicado no dia 

04/09/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, representando o polo 

ativo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29612 Nr: 1849-43.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Guia de Execução Penal de fls. 

474, via malote digital, para a Comarca de Porto dos Gauchos/MT. Código 

de  ras t reab i l idade:  81120183640636 -  81120183640634  - 

81120183640637 - 81120183640638 - 81120183640635.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11590 Nr: 31493-41.2011.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Gonzales, Celso Henrique da 

Silva Ferro, Renata Andrea Marzola de Andrade Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Miguel Tavares Martucci - OAB:MT/9.672-A

 DECISÃO

 Considerando a informação de fl. 178v, desde já, pelo princípio da 

cooperação e por se tratar de processo relativo à meta 02 CNJ, determino 

a busca de endereço da requerida Renata Andrea Marzola, nos termos do 

artigo 319, §1º do CPC.

Proceda à busca de endereços do(s) requeridos(s) via BACENJUD.

Com o aporte da resposta, proceda-se à citação da(s) requerida(s).

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias informe o 

endereço aonde a requerida Renata Andrea possa ser encontrada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31819 Nr: 972-69.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA N. SOFFA & CIA LTDA ME, Edivam 

Soffa, Célia Niehues Sôffa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CITAÇÃO. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro" (duas vezes), para emitir a guia no valor de 

R$ 30,00.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29356 Nr: 1697-92.2017.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFdN, DFdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilson José Vieira - 

OAB:OAB-MT 25354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILSON JOSÉ VIEIRA, 

para devolução dos autos nº 1697-92.2017.811.0094, Protocolo 29356, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24795 Nr: 139-22.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilson José Vieira - 

OAB:OAB-MT 25354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILSON JOSÉ VIEIRA, 

para devolução dos autos nº 139-22.2016.811.0094, Protocolo 24795, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21036 Nr: 396-52.2013.811.0094

 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: MCP, AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilson José Vieira - 

OAB:OAB-MT 25354/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILSON JOSÉ VIEIRA, 

para devolução dos autos nº 396-52.2013.811.0094, Protocolo 21036, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10985 Nr: 611-33.2010.811.0094

 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: Hildebrando José Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802, Ana Cláudia Teixeira Borges - OAB:11471-A/MT, José 

dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, Patricia Quessada Milan - 

OAB:MT/7.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 “Vistos, etc.(...) . No que diz respeito ao fato de que a testemunha ser 

requerida em ação contra a Apolinário, tem-se que o simples fato de a 

testemunha exercer seu direito de ação, mesmo que também esteja 

demandando contra a reclamada(ante) em ação com idêntico objeto e na 

qual o reclamante(ada) venha a prestar depoimento, não significa que 

necessariamente faltará com a verdade em juízo. A parte deve demonstrar 

o interesse da testemunha neste processo, sendo certo que é sabedoura 

de que qualquer mentira acarretará sua prisão e processamento pelo 

crime de falto testemunho. Para tanto, necessário que haja uma prova 

robusta da parcialidade e tentativa de auxílio à parte. IX) Inquiridas todas 

as testemunhas, bem como procedido ao depoimento pessoal da parte 

Hildebrando, proceda-se a continuidade da fase instrutória com a 

realização de perícia. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32309 Nr: 1253-25.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Briula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Diante da notícia de cumprimento do mandado de prisão n.º 5952, 

expedido às fls. 32, em desfavor de Irineu Briula, na Comarca de 

Tapurah/MT, aportou às fls. 40/44 petitório formulado pela defesa, 

requerendo a transferência do réu para o Complexo Penitenciário da 

Comarca de Juara/MT, ao argumento que assim este ficará mais próximo 

de seus familiares.

Instado à manifestação, o Ministério Público opinou favoravelmente ao 

pleito da defesa.

Contudo, antes de deliberar aludido pleito, tem-se como imperiosa a 

regularização da prisão outrora efetiva, sendo assim, DETERMINO a 

expedição de carta precatória à Comarca de Tapurah/MT, com fito de 

regularizar a prisão noticiada.

Oficie-se ao Superintendente de Gestão de Cadeias deste Estado de Mato 

Grosso, para que proceda ao recambiamento do acusado Irineu Briula à 

Cadeia Pública da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

 Ultimadas estas providências, remeta-se o presente processo de 

execução de pena à Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, ocasião em que 

àquele juízo apreciará o pleito de transferência outrora formulado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 001/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito em 

Substituição legal na Comarca de Tapurah/MT, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO a decisão exarada pela Vice-Diretora Geral do Egrégio 

Tribunal de Justiça, nos autos de Pedido de Abertura de Processo Seletivo 

n. 52/2018 - CIA n. 0075628-85.2018.811.0000, que autoriza a realização 

de novo processo seletivo de estagiários de NÍVEL SUPERIOR, para 

formação de cadastro de reserva em vista das 3 vagas de estágio 

existentes para esta Comarca;

CONSIDERANDO a necessidade de oportunizar o estágio de estudantes 

de nível superior, aliado a necessidade de auxílio na prestação 

jurisdicional;

1. Torna público a abertura do Processo Seletivo para o Recrutamento de 

Estagiário de NÍVEL SUPERIOR na Comarca de Tapurah.

 2. O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

 3. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Tapurah/MT, situado na Av. Rio de Janeiro, 223, centro, no período 

compreendido no período de 10.09.2018 a 20.09.2018, no horário das 13h 

às 19h, com data prevista para realização da prova para o dia 21 de 

outubro de 2018, data esta que será confirmada após o término do prazo 

para inscrições.

4. As vagas serão preenchidas conforme a Portaria n. 668/2015/PRES, de 

06/11/2015, de disponibilizou 3 (três) vagas de estágio de nível superior, 

que serão preenchidas de acordo com a necessidade da Comarca, 

permanecendo os classificados na ordem do cadastro de reserva.

5. O Processo Seletivo será composto de prova objetiva contendo vinte 

(40) questões de múltipla escolha, tendo cada uma quatro (4) alternativas, 

das quais apenas uma será considerada correta.

5.1 Novo Edital confirmará o número de inscrições, a data da prova, 

horário e local, devendo o candidato comparecer ao local designado para 

a realização do teste seletivo com antecedência de uma hora em relação 

ao horário determinado para o início das provas.

 6. Poderão concorrer às vagas para nível superior os estudantes dos 

cursos de Direito, Administração de Empresas, Gestão Pública, Ciências 

Contábeis, Pedagogia, Letras e Tecnologia da Informação, com distinção 

dos conteúdos, sendo uma prova para os candidatos às vagas de estágio 

no curso de Direito, e outra prova para as vagas das demais áreas de 

conhecimentos aqui mencionadas.

 Parágrafo Único – Prioritariamente, as vagas serão destinadas para 

acadêmicos dos cursos de Direito, no Gabinete do Juiz e na Secretaria da 

Vara Única; os demais cursos como Administração de Empresas, 

Tecnologia da Informação, Gestão Pública, na Central de Administração e 

Central de Arrecadação; e o curso de Ciências Contábeis na Central de 

Distribuição e Contadoria.

 7. Os interessados no certame deverão verificar os demais regulamentos 

do processo seletivo no Edital n.º 014/2012/GSCP e Resolução n. 

008/2011/PRES/TP, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital.

 Tapurah-MT, 5 de setembro 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26004 Nr: 608-02.2011.811.0108
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALMEIDA BORGES - 

OAB:52124

 A seguir, o MM. Juiz deliberou: “Vistos. Defiro prazo de 05 (cinco) dias 

para manifestação do Ministério Público quanto as testemunhas faltantes. 

Desde já, designo audiência para o dia 13 de setembro 13h. Expeça-se 

mandado de condução coercitiva para a testemunha Marilene de Arruda 

Pereira. informado o endereço das testemunhas, intime-se. Saem os 

presentes intimados. Requisitem-se os réus presos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16094 Nr: 793-50.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderlei Fleck Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias requerer o que entender de direito, 

visto que a penhora Bacenjud restou infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43024 Nr: 1993-14.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reical Industria e Comercio de Calcario Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Toledo Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:OAB/MT 4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias manifestar-se no prosseguimento do 

feito, visto que a penhora RENAJUD restou infrutífera.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47906 Nr: 513-30.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAPUNORTE PARAFUSOS LTDA ME, 

LEANDRO ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, por 

seu procurador, quanto ao r. despacho em que: "VISTOS. Nos termos do 

art. 485, §4º, do CPC, intime-se o requerido para se manifestar sobre o 

pedido de desistência formulado pela requerente às fls. 61, no prazo de 5 

dias, sob pena de sua inércia ser interpretada como concordância com o 

pedido. Decorrido o prazo retro, com ou sem manifestação, tornem os 

autos conclusos para deliberações. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61035 Nr: 2990-55.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geneci Aparecida Bado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2990-55.2017.811.0108 (Código 61035)

Requerente: Geneci Aparecida Bado

Requeridos: Estado de Mato Grosso e Outro

AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA

VISTOS.

Analisando os autos, verifica-se que o paciente Fabiano foi internado e 

logo recebendo alta. Contudo, percebendo a necessidade de manutenção 

do tratamento, internou-se voluntariamente em clinica de reabilitação na 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, consoante informação inclusa 

(f.102).

Contudo, aportou aos autos, por meio da Defensoria Pública, que Fabiano 

está segregado na cadeia pública de Lucas do Rio Verde/MT, motivo pelo 

qual postulou por nova avaliação médica acerca da necessidade de nova 

internação.

Isto posto, cumpra-se a determinação judicial de f. 98, com a máxima 

urgência, devendo para tanto ser oficiada a cadeia pública de Lucas do 

Rio Verde/MT, a fim de que possa contribuir com o deslocamento do 

custodiado.

Aportando o laudo respectivo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de agosto de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22681 Nr: 544-60.2009.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO RODRIGO BREITENBACH, SILVIA 

INES BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE NERI DANTE - 

OAB:156783/SP, KAREN DA SILVA REGES - OAB:185.010 - SP, 

WALDEMAR DECCACHE - OAB:OAB/SP 140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23957 Nr: 224-73.2010.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao endereço encontrados 

nas buscas realizadas, recolhendo as custas judiciais para o cumprimento 

dos atos que requerer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62829 Nr: 918-61.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO WAINGTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 918-61.2018.811.0108 (Código 62829)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Ronaldo Waington de Oliveira

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Em atenção ao requerimento formulado pelo douto Defensor Público 
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(f.150), postulando pela redesignação da audiência aprazada, ante a sua 

participação em congresso Nacional de Defensores Públicos do Tribunal 

do Júri, postergo o ato para a data de _____ de _______de 2018, às ___h 

min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de setembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41032 Nr: 1574-28.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER LINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionpo os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao 

endereço localizados nas buscas realizadas, bem como proceder ao 

recolhimento das custas necessarias para cumprimento dos atos que vier 

a requerer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43658 Nr: 2593-35.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO AUGUSTO TREVISOL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Stachiw

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48764 Nr: 931-65.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ALVES, Jose Bezerra de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:MT0019077A, Daniel Victor Farias Castro - OAB:MT0017609O, 

LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - 

OAB:14833/O, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Doroti Denicolo - 

OAB:MT 18.589

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador para manifestação nos autos, no prazo de 10 dias, quanto 

a penhora on line negativa, para requerer ao que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64485 Nr: 1965-70.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA TAPURAH LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63480 Nr: 1335-14.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDÉZIO DOS SANTOS, FRANCISCO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo à inicial, desde já designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada no dia 10 de outubro de 2018, às 15h00min.

Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para compareça ao ato designado, bem como intimem-se os 

autores.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou da 

requerida à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Apense-se aos autos de n.º 392-94.2018.811.0108 (Código: 61936).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 59152 Nr: 1825-70.2017.811.0108

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GRAFETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de liquidação provisória de sentença vertida por 

Fernando Grafette em face de Ympactus Comercial Ltda, com a finalidade 

de resgatar valores aplicados na empresa Ympactus Comercial Ltda.

 Inicialmente foi determinada a intimação da parte requerente para que 

comprovasse a mora da parte requerida, no prazo de 15 dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (fls. 15, 16).
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Ocorre que, apesar de regularmente intimada, a parte autora apesar de 

informar a tentativa de notificação extrajudicial, não apresentou qualquer 

comprovação da diligência.

Com efeito, diante da inação da parte autora em regularizar a petição 

inicial, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não impede que o exequente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil/2015.

Custas pelo requerente.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 59339 Nr: 1946-98.2017.811.0108

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO GONÇALVES GOMES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em trâmite entre as 

partes acima identificadas.

Devidamente intimado o autor, por seu advogado, a promover os atos de 

diligência que lhe incumbia (p. 15/16), quedou-se inerte conforme 

certificado à p. 18.

Diante da inação da parte autora em regularizar a exordial, não resta 

alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não obsta que o requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, promova novo pedido para satisfazer sua 

pretensão.

 Posto isto, considerando que a parte autora não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, bem como estando este paralisado há mais de 30 

(trinta) dias por negligência do requerente, bem como a mais de 01 (um) 

ano por negligência das partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos II e III do NCPC.

Custas remanescentes se houverem, pelo autor.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 59287 Nr: 1905-34.2017.811.0108

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCR, Eloiza Coser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de liquidação provisória de sentença vertida pelo menor 

de idade Bruno Coser Rodrigues, representado por sua genitora Eloiza 

Coser em face de Ympactus Comercial Ltda, com a finalidade de resgatar 

valores aplicados na empresa Ympactus Comercial Ltda.

 Inicialmente foi determinada a intimação da parte requerente para que 

comprovasse a mora da parte requerida, no prazo de 15 dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (fls. 15, 16).

Ocorre que, apesar de regularmente intimada, a parte autora apesar de 

informar a tentativa de notificação extrajudicial, não apresentou qualquer 

comprovação da diligência.

Com efeito, diante da inação da parte autora em regularizar a petição 

inicial, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não impede que o exequente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil/2015.

Custas pelo requerente.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65110 Nr: 2353-70.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FARIAS RAMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Farias Ramires, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Por conseguinte, DEFIRO liminarmente a pretensão, fazendo-o com 

base no poder geral de cautela (art. 301 do CPC), a fim de que seja 

garantido à paciente todas as diligências necessárias à realização da 

avaliação médica psiquiátrica, no prazo de 72 horas.A fim de dar eficácia 

ao provimento, fixo multa diária em caso de descumprimento da presente 

decisão, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme dispõe o 

artigo 537 do NCPC, e de acordo com a jurisprudência da Corte 

Estadual:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA CONTRA O PODER PÚBLICO. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO 

AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA CF. NÃO 

CONFIGURADA CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ESSENCIAIS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de liminar 

concedida em ação civil pública que visa salvaguardar o direito à saúde, 

não se aplica o regramento contido no artigo 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92. 2. 

O descumprimento dos deveres provenientes da constituição afasta a 

possibilidade de a decisão impugnada configurar violação ao princípio da 

separação dos poderes(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64067 Nr: 1706-75.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA APARECIDA ZUCONELLI, GILBERTO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, do novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

para determinar ao instituto-requerido a concessão do benefício de 

auxílio-doença a autora, a partir desta data, o que deve ser feito no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), 

mantendo a medida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, período 

considerado suficiente para realização da perícia médica.. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62618 Nr: 795-63.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO LUIZ LUPATINI, Jacinta Maria Lupatini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:OAB/SP 239.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado no novo endereço informado à p. 79, SERVINDO A 
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PRESENTE COMO MANDADO.

Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) 

dias a presente será devolvida independentemente de cumprimento.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta.

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens.

Anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63700 Nr: 1476-33.2018.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA GRACIOLA BAUMGARTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ARNO BAUMGARTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo o presente INVENTÁRIO e nomeio como inventariante a Sr.ª Irma 

Graciola Baumgarten, devendo prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 617, do CPC, 

mediante TERMO nos autos.

Nos 20 (vinte) dias subsequentes, deverá apresentar as PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES, lavrando-se Termo Circunstanciado (art. 620 do CPC) e 

plano de partilha amigável.

Lavre-se o respectivo TERMO DE RENÚNCIA conforme consta da inicial, 

item “IV”, de p. 04/verso, constando como renunciantes os herdeiros(as).

Depois de apresentadas às primeiras declarações, cite-se a Fazenda 

Pública para que se manifeste, nos termos do artigo 626, do CPC.

Anote-se o nome da inventariante na capa dos autos e onde mais couber.

Ciência ao Ministério Público.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64644 Nr: 2036-72.2018.811.0108

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, tendo as partes acima identificadas.

Verifica-se petição de p. 46, requerendo a extinção do feito, informando 

que as partes compuseram, ademais verifico que não houve a 

angularização da relação processual, Em petição de p. 08, a requerente 

devidamente assistida pela Defensoria Pública, pugnou pela desistência da 

ação em razão ao equivoco de sua distribuição.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas em razão da gratuidade de justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61259 Nr: 3145-58.2017.811.0108

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para informar nos autos se o Município de 

Tapurah vem cumprindo com o acordo de fornecimento dos fármacos 

requisitados (pp. 63/65).

Após, manifestem-se as partes acerca dos meios de provas que 

pretendem produzir, ou se pugnam pelo julgamento do feito no estado em 

que se encontra no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60649 Nr: 2795-70.2017.811.0108

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ, LDS, JFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Nomeio como curador especial, o Defensor Público atuante na presente 

Comarca, Dr. Nicolás Andrés Vico Sierra (art. 72, II c/c p.ú), vez que a 

autora possui advogado constituído nos autos.

Intime-o para que tome ciência acerca da nomeação, a fim de que 

apresente defesa em prol dos requeridos, citados por meio de edital, no 

prazo legal (pp. 42/43).

 Com a juntada de contestação, intime-se a autora para dela se manifeste 

no prazo de 15(quinze) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 57648 Nr: 976-98.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINA DE OLIVEIRA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Verifica-se que a autora prestou contas do valor liberado (p. 150), 

juntando notas fiscais do procedimento cirúrgico realizado (pp. 156/157).

 Intime-se a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 2967-12.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA BARRALCOOL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARTINS PINTO, ILÇA GIRARDI 

BINOTTO, ANTONIO BINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 VISTOS, ETC.

Verifica-se nos autos, que fora interposto Embargos de Declaração (pp. 

56/57) contra a decisão de p. 47/verso.

Alega os embargantes que houve erro material, ao ser indicada a 

quantidade de 3.420 sacas de soja na decisão proferida, contudo, a real 

quantidade é de 961,79 sacas de soja, conforme inicial.

É breve o relato. Fundamento. Decido.

Pois bem. Os embargos de declaração estão bem construídos e, 

analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão merece 

acolhimento.

Posto isto, ACOLHO os presentes embargos, com o fim de retificar erro 
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material contido na decisão de p. 47/verso, assim onde se lê:

 “Cite-se e intime-se o executado para em 15 (quinze) dias, satisfazer a 

obrigação, consistente na entrega de coisa incerta (3.420 sacas de soja)” 

[...]

Leia-se:

““Cite-se e intime-se o executado para em 15 (quinze) dias, satisfazer a 

obrigação, consistente na entrega de coisa incerta (961,79 SACAS DE 

SOJA)” [...] ” (grifei)

 No mais, mantendo os demais termos da aludida decisão, com vista ao 

seu integral cumprimento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64075 Nr: 1713-67.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILÇA GIRARDI BINOTTO, ANTONIO BINOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA BARRALCOOL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 2933

 VISTO.

Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, do CPC).

Após, com a apresentação da resposta ou decorrido o prazo in albis, 

voltem conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63618 Nr: 1416-60.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDÉZIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 VISTOS.

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto em face de execução.

Pois bem. De acordo com a sistemática processual, os embargos do 

executado não terão efeito suspensivo (art. 919 do NCPC), salvo a 

requerimento do devedor quando demonstrado os requisitos necessários 

para concessão de tutela provisória e estando a execução garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1° do CPC).

No caso dos autos, não verifico o preenchimento dos requisitos da tutela 

provisória, quais sejam, urgência ou evidência do direito, para que o 

trâmite da execução seja suspenso.

Ademais, a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente.

Assim, como o embargante não demonstrou a urgência ou evidência do 

direito exigido no § 1° do art. 919 do CPC, deixo de determinar a 

suspensão do processo de execução.

No mais, considerando pedido de audiência de conciliação, designo para o 

dia 10 de outubro de 2018, às 14h30min.

Intime-se a embargada, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência 

(art. 334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem como intime-se 

a parte embargante.

A audiência de conciliação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do exequente ou da 

executada à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação o embargado poderá oferecer impugnação, no 

prazo de 15 dias (art. 920, inciso I, CPC).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63672 Nr: 1455-57.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Maria Moura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 VISTO.

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto em face de execução.

De acordo com a sistemática processual, os embargos do executado não 

terão efeito suspensivo (art. 919 do CPC), salvo a requerimento do 

devedor, cumpridos os requisitos para concessão de tutela provisória e 

estando a execução garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes (art. 919, § 1°).

No caso dos autos, não verifico relevante fundamento para que o trâmite 

da execução seja suspenso, tendo em vista que não há requerimento da 

embargante nesse sentido.

Desta feita, intime-se a embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de quinze dias (art. 920, I, do CPC).

Após, com a apresentação da resposta ou decorrido o prazo in albis, 

voltem conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64366 Nr: 1901-60.2018.811.0108

 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): ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se o autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à emenda 

a inicial, de forma a regularizar o pagamento das custas judiciais, tendo em 

vista que através de Consulta das Guias de Recolhimento do Processo em 

anexo, somente se encontra recolhido o valor da taxa judiciária, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64269 Nr: 1841-87.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TUCUNDUVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ROGÉRIO FIUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FIM - OAB:RS/66831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, servindo-se de cópia deste 

como mandado.

Oficie-se o juízo deprecante para que remeta cópia da petição inicial e 

instrumento de procuração, a fim de que seja regularmente cumprida a 

missiva.

Aportando a documentação respectiva, estando preenchidos os requisitos 

do artigo 260 do CPC, cumpra-se, servindo cópia deste como mandado.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim
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 Cod. Proc.: 64118 Nr: 1741-35.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:MT/13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, do novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

para determinar ao instituto-requerido a concessão do benefício de auxílio 

doença acidentário ao autor Valmir Gomes do Nascimento, a partir desta 

data, devendo ser mantido pelo período de 180 (cento e oitenta dias) dias, 

o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (art. 297, CPC). [...] Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 58625 Nr: 1492-21.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, proposta por MARIA DE 

FATIMA DA SILVA BEZERRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

 Tendo em vista a necessidade de verificação aprofundada dos requisitos 

ensejadores para a concessão do benefício previdenciário, necessário se 

faz que os documentos apresentados – início de prova material sejam 

corroborados por prova testemunhal.

Ante o exposto, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 13h00min, para 

realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento.

A autora deverá arrolar/completar o rol de as testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme art. 357, §4° do CPC, em seguida caberá ao 

advogado da parte autora informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, por meio de 

carta com aviso de recebimento, juntando aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput 

e § 1º do art. 455, CPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63532 Nr: 1362-94.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuma Mariano Dias Crispim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE CRISPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Tendo em vista o teor da Declaração de Hipossuficiência (p. 35), e, 

considerando que o Defensor Público atua em defesa da parte requerente, 

nomeio para patrocinar a defesa técnica do requerido o(a) advogado(a) 

Daiane de Faveri Kirnev, OAB/MT 24.103-O.

Para tanto, arbitro honorários advocatícios à causídico(a) nomeado(a), o 

valor equivalente à 8 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Sem prejuízo, designo nova audiência de conciliação a ser realizada no 

dia 10 de outubro de 2018, às 15h30min.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação os réus poderão oferecer contestação, no prazo 

de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Ciência a Defensoria Pública.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 59344 Nr: 1951-23.2017.811.0108

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE PIACENTINI COZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em trâmite entre as 

partes acima identificadas.

Devidamente intimado o autor, por seu advogado, a promover os atos de 

diligência que lhe incumbia (p. 15/16), quedou-se inerte conforme 

certificado à p. 18.

Diante da inação da parte autora em regularizar a exordial, não resta 

alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não obsta que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, promova novo pedido para satisfazer sua 

pretensão.

 Posto isto, considerando que a parte autora não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, bem como estando este paralisado há mais de 30 

(trinta) dias por negligência do requerente, bem como a mais de 01 (um) 

ano por negligência das partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos II e III do NCPC.

Custas remanescentes se houverem, pela autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 61936 Nr: 392-94.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agildo Tadeu Gil Prates, IDÉZIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 VISTOS.

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 1951-86.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa do Adubo SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVI PEDRO MASSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FOLHA DE SOUZA 

LIMA - OAB:15327
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64389 Nr: 1911-07.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Witckoski Diniz, EDEMIR JOSÉ DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62005 Nr: 451-82.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA MARIA MOURA DA SILVA – Empresária 

Individual, Elza Maria Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 VISTOS.

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64219 Nr: 1811-52.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR DA SILVA BRAGA, Osvaldir Antonio 

Statzmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Inicialmente, verifica-se a ausência das guias de custas judiciais 

devidamente recolhidas, assim, CONDICIONO o cumprimento da presente 

decisão ao recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado o recolhimento das guias de custas 

judiciais, proceda com o regular prosseguimento do feito.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64477 Nr: 1961-33.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecir Bordinhão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

E PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por ALECIR BORDINHÃO em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. É o relato do 

necessário. Decido.Pois bem, analisando os documentos juntados verifico 

ser inviável o pedido de concessão do auxílio doença, por ora, vez que o 

pedido formulado na inicial depende de averiguação aprofundada, não 

havendo prova inequívoca da atual incapacidade do autor para pratica de 

suas atividades laborais, posto que não fora juntado nenhum exame 

médico/indicação médica recente que comprove a necessidade do auxilio 

imediato.Assim, postergo a apreciação do pedido de antecipação de tutela, 

para após a produção antecipada de pericia médica, que desde já 

determino.Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito (a) no sistema 

AJG, para realização de perícia médica.Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários. Aportando aos 

autos o laudo médico, imediatamente conclusos, para deliberação quanto 

ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela.Por outro lado, ante a 

impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 
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termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC).Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC).Com a juntada de 

contestação, intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Defiro a gratuidade da justiça.Intimem-se. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 53673 Nr: 1432-82.2016.811.0108

 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: KYADS, VRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS proposta por 

Kethilly Yasmin Almeida dos Santos, representada por sua genitora 

Valdice Roseno de Almeida em face de Paulo Júnior dos Santos.

No decorrer do procedimento, deixou a parte autora de promover atos e 

diligências que lhe competiam, ocasionando assim, o abandono da causa 

por mais de 30 (trinta) dias, bem como deixou de manter seu endereço 

atualizado durante toda a tramitação do processo, consoante estudo 

psicossocial incluso (fl. 31).

Decido.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento a 

presente ação, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Custas pela parte requerente.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 58392 Nr: 1381-37.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18473-A, Moises Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito, conforme se vê instrumento de protesto, 

documento de p. 16, emanada do Cartório existente nos autos.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem ou pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Posto Isto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem nas 

mãos do depositando-se o bem nas mãos do representante legal da parte 

autora, conforme indicado na inicial, devendo ficar como depositário do 

bem descrito na peça vestibular.

Executada a liminar, cite-se o Requerido para que, em 05 (cinco) dias, 

querendo, pague o saldo integral da dívida, acrescidos de juros, correção 

monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), caso em 

que arbitro os honorários em 10%, ou apresente resposta, sob pena de 

revelia e confissão quanto à matéria de fato, no prazo de 15 dias 

contados da execução da liminar, sendo que tal resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, 

do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e deseja a restituição (redação dada pela Lei 10.931/2004).

Cientifique o requerido que cinco dias após executada a liminar, 

consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do 

credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69).

Concedo os benefícios do art. 212 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 61156 Nr: 3072-86.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 24, o requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Não há desbloqueios judiciais a serem realizados, porém proceda o(a) Sr. 

(a) Oficial de Justiça com a devolução do mandado de busca e apreensão.

Sem custas, eis que devidamente recolhidas quando da propositura da 

demanda.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20818 Nr: 221-89.2008.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANJO MIGUEL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, LIANE 

MARCIA STEIN BREMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Terezinha da Veiga Ortega Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANTINO RUCHINSKI - OAB:9.702 

- A, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 10 dias efetuar a retirada da carta de adjudicação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40842 Nr: 1329-17.2012.811.0108

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ironi Antonio Donato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:MT 7.394
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 Processo nº. 1329-17.2012.811.0108

Código nº. 40842

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Dispensado o relatório, conforme artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Prevê o artigo 61 do CPP que em qualquer fase do processo, o juiz, se 

reconhecer extinta a punibilidade, deverá decretá-la de ofício.

Pois bem. Analisando os autos, de forma percuciente, verifico que o fato 

ocorreu 28/06/2012, tendo decorrido pouco mais de 04 (quatro) anos da 

data do fato até hoje.

Ressalto que a pena prevista para o crime tipificado no artigo 50, caput, da 

Lei nº 9.605/98, é de detenção, de três meses a um ano, e multa, de modo 

que, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 

109, inciso V, do Código penal, quando a pena máxima é igual a 01 (um) 

ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).

 Dessa forma, sem maiores delongas, verifica-se que ocorreu a 

prescrição da pretensão punitiva Estatal, uma vez que ultrapassado o 

prazo de 04 (quatro) anos, sem ter ocorrido qualquer marco interruptivo 

até então, inclusive, o recebimento da denúncia.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de Ironi Antônio Donato, com 

fulcro nos artigos 107, IV e 109, V, ambos do CP c/c artigo 61 do CPP, 

extinguindo o processo, face ao decurso do lapso temporal da pretensão 

punitiva do Estado, sem que a mesma fosse exercitada, bem como 

determino o arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias.

 Publique-se. Intime-se.

 Transitada em julgado, arquive-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Tapurah/MT, 08 de agosto de 2016.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54640 Nr: 1278-07.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÉSAR MACHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10.924 

OAB/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e, por consequência, 

NEGO PROVIMENTO ao pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., 

nenhuma omissão na decisão de fls. 75/76, nos termos do art. 1.022, §1º, 

inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que cumpra-se o 

remanescente da decisão de fls. 75/76.Cumpra-se com urgência, tendo 

em vista que o mesmo encontra-se incluso na Meta 02 do Conselho 

Nacional de Justiça.Às providências.Terra Nova do Norte, 03 de setembro 

de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64033 Nr: 569-30.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE TERESINHA TODESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA, para que, no prazo de 05(cinco) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 21,00 (vinte e um reais), a fim de realizar a intimação da 

executada acerca da audiência redesignada. O referido valor deverá ser 

recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento 

para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63184 Nr: 176-08.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEILA REJANE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL RIBEIRO PALHANO, LAERCIO 

RIBEIRO PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 O MAGISTRADO PROFERIU DECISÃO NOS SEGUINTES TERMOS: “Vistos. 

Considerando a petição de fl.49, DETERMINO à Serventia do juízo para que 

expeça-se Carta Precatória para o juízo de Novo Progresso/PA para a 

citação do requerido Samoel Ribeiro Palhano, conforme artigo 247, inciso 

V, do Código de Processo Civil. Ante a ausência de pauta por este juízo no 

ano de 2018, DETERMINO que seja designada audiência de conciliação, 

conforme pauta da conciliadora deste juízo.” Nada mais havendo, 

encerrou-se o presente. Eu __(Wellyton Fabrício Pereira Mundim) 

Assessor de Gabinete, que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56064 Nr: 762-50.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMAR DA SILVA MOREIRA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSCELINO FELIZARDO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 O MAGISTRADO PROFERIU DECISÃO NOS SEGUINTES TERMOS: “Vistos. 

Considerando a improvável a composição amigável do litígio, passa-se, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova. Não 

havendo questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução, sendo que a parte autora pugnou pela produção de 

prova testemunhal, arrolando as testemunhas, conforme fl. 91. Dessa 

feita, DEFIRO a produção da prova testemunhal pugnada pela parte autora. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05/12/2018, às 

14h00min, sendo deverá ser observado pela Serventia do juízo o rol de 

testemunhas apresentados pela parte autora à fl. 91. Cumpra-se. Saem os 

presentes intimados.” Nada mais havendo, encerrou-se o presente. Eu 

__(Wellyton Fabrício Pereira Mundim) Assessor de Gabinete, que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64772 Nr: 936-54.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DIAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O, FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, GISELY RAMOS MAGALHÃES - 

OAB:AOB-MT 23892, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16.035-A/MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, NÁDIMA 

THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, RAFAEL WASNIESKI - 
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OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 936-54.2018.811.0085 (Código 64772)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR 

MORTE ajuizada por SILVANA DIAS SOARES, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à fl. 14, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.

Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 30 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64761 Nr: 930-47.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE JOSEFA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NARDI - 

OAB:24204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, aplicando-se o princípio rebus sic 

standibus.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 

do CPC – dobro), se quiser.Com a chegada da contestação, INTIME-SE o 

autor para apresentação de impugnação.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 30 de agosto de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64577 Nr: 835-17.2018.811.0085

 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: PAULA FERNANDA MODAELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANTONIO MODAELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 835-17.2018.811.0085 (Código 64577)

Requerente: Paula Fernanda Modaelli

Requerido: Espólio de Mario Antonio Modaelli

Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Nomeio inventariante a requerente Paula Fernanda Modaelli que, intimada 

da nomeação, prestará, dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem 

e fielmente desemprenhar o encargo, bem como, para apresentar as 

primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) dias, tomando-se por termo.

Feitas as primeiras declarações, proceda-se às citações previstas no 

artigo 626 do Código de Processo Civil.

 Cite-se, também, o(s) outro(s) herdeiro(s), se já não estiver(em) 

representado(s) por advogado. Caso comporte citação editalícia, desde já 

consigno o prazo de vinte dias.

 Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e às últimas 

declarações (CPC, artigo 628) e digam, em dez (10) dias (CPC, artigo 637).

 Dispensa-se a manifestação do parquet, visto que inexiste herdeiros 

menores de dezoito anos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Terra Nova do Norte, 31 de agosto.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29118 Nr: 77-29.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR QUIRINO MACHADO, JAIME DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Parquet imputa ao 

acusado LUZIMAR QUIRINO MACHADO a prática, em tese, do delito 

capitulado no artigo 121, § 2º, I e IV, última figura, do Código Penal e ao 

acusado JAIME DE OLIVEIRA a prática, em tese, do delito capitulado no 

artigo 121, § 2º, I e IV, última figura, c/c artigo 29, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl. 81.

Citados, os acusados apresentaram defesas preliminares às fls. 114 e 

verso e 133/135.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Após detida análise dos autos, verifico estarem presentes o fumus 

commissi delicti, ou seja, prova da materialidade e indícios de autoria, 

máxime pelos depoimentos prestados na fase policial. Portanto, não estão 

presentes quaisquer das causas ensejadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 07/11/2018, às 

15:15 horas, por ausência de vaga anterior na pauta.

Considerando a ausência de DPE nesta comarca, nomeio o Dr. Hector Luiz 

Ramos Marks para patrocinar a defesa do réu Jaime de Oliveira, arbitrando 

honorários conforme tabela mínima da OAB/MT [13URH: R$11.654,59].

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51724 Nr: 413-18.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERINDA VIRGINIA PEREIRA., DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALEXANDRE FELIPE 

VIANA MUNDURUCA-DEFENSOR PÚBLICO - OAB:16664/O, MARISA 

TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

ALMERINDA VIRGINIA PEREIRA contra BANCO DO BRASIL S/A 

para:a)Declarar a inexigibilidade do débito relativo à Cédula Rural 

Pignoratícia n. 40/00401-5, tornando definitiva a antecipação de tutela 

deferida às fls. 23/24-v;b)Condenar o requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 
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reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente data (Súmula 362 do 

STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1.º do Código 

Tributário Nacional), a contar da data do evento danoso 

(01/12/2010);c)Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários 

advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.Aguarde-se prazo 

para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, o 

devedor terá um no prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento a 

contar do trânsito em julgado da sentença; em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, §1º, do 

CPC.P.R.I.C.Às providências.Terra Nova do Norte, 04 de setembro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36148 Nr: 1223-32.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo n° 1223-32.2009.811.0085 (Código 36148)

Vistos.

Considerando a negligência do defensor nomeado para patrocinar a 

defesa do réu, ante o certificado à fl. 151, prejudicando sobremaneira o 

exercício da ampla defesa e do contraditório da parte ré, destituo-o do 

múnus que lhe foi incumbido, por expressa violação da Seção 21, artigo 

305, inciso I, da CNGC, substituindo-o, desde já, pelo Dr. Allan Barros dos 

Santos, devidamente inscrito nos quadros da OAB, arbitrando-lhe, desde 

já, honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela 

da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 01 (um) URH, ou seja, 

R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos).

Registre-se que o descumprimento das obrigações elencadas no 

indigitado dispositivo também acarreta a perda do direito de remuneração, 

sem prejuízo das sanções administrativas, penais e disciplinares, 

inteligência da Seção 21, artigo 305, parágrafo único, da CNGC.

Em face do exposto, reabro o prazo para a apresentação das alegações 

finais.

INTIME-SE o Dr. Max Alei Goulart acerca da sua destituição, bem como o 

Dr. Allan Barros dos Santos de sua nomeação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 04 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52659 Nr: 1299-17.2013.811.0085

 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): ANGELA MARIA DA SILVA PAES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:10.100-MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 40/41, DECLARANDO definitivamente CONSOLIDADOS nas 

mãos do requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem 

descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torna-se 

definitiva.Expeça-se o mandado de busca e apreensão em desfavor do 

bem descrito na inicial.OFICIE-SE ao DETRAN respectivo, comunicando 

estar a parte autora autorizada a proceder à transferência a terceiros que 

indicar, DEVENDO PERMANECER nos autos os títulos, ou, se pretendida a 

substituição, que a faça por cópias autenticadas.CONDENO a parte 

demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do § 8º do artigo 83 do Novo Código de 

Processo Civil, FIXO, equitativamente, em R$ 1.000,00 (mil reais).Por 

oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos 

do inciso I do art. 487 do NCPC.P.R.I.C.Após, transitada em julgado a 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.Terra Nova 

do Norte, 03 de setembro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53548 Nr: 618-13.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCEU RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:18-308-A OAB/MT

 Processo nº 618-13.2014.811.0085 (Código 53548)

Requerente: Nilceu Rodrigues de Paula

Requerido: Banco Bradesco S/A

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 04 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52263 Nr: 946-74.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA DA SILVA - ME, CAMILA PEREIRA DA 

SILVA, NILCEU RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA APULA FISCHER 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 16.074, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº 3056

 Processo nº 946-74.2013.811.0085 (Código 52263)

Requerente: Camila Pereira da Silva-ME e Nilceu Rodrigues de Paula

Representante: Camila Pereira da Silva

Requerido: Banco Bradesco S/A

Vistos.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls. 127/127, 

INDEFIRO tal petitório, vez que tal diligência junto ao Cartório de Títulos e 

Documentos desta Comarca incumbe à própria parte requerida, conforme 

decisão de fl. 114.

DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que INTIME-SE à parte 

requerida para aportar aos autos a referida notificação, conforme decisão 

retro mencionada.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 
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manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 04 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53872 Nr: 843-33.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

RUTY EMIKO MURATA VOINAROVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE DECISÃO: “Vistos. 

Inicialmente, DETERMINO à Serventia do juízo para que proceda-se com o 

aporte do atestado médico da testemunha Andreia Carla Ferreira Estelai. 

Considerando o requerimento do advogado da parte requerida Manoel 

Rodrigues de Freitas Neto, DETERMINO a juntada de procuração nos 

autos, no prazo exíguo de 05 (cinco) dias. HOMOLOGO o pedido de 

desistência formulado pelo Ministério Público Estadual. Declaro encerrada 

a instrução processual. Passem-se as alegações finais das partes, pelo 

prazo de 05 dias para cada uma. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se.” Nada mais havendo, encerrou-se o presente. Eu __(Wellyton 

Fabrício Pereira Mundim) Assessor de Gabinete, que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62256 Nr: 1156-86.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico, eu, KARINE BEHRENS GAVARONE, Oficiala de Justiça lotada 

nesta Comarca, que, em cumprimento ao respeitável mandado de Citação 

e Intimação, de ordem do MM. Juiz Diretor do Fórum desta Comarca, 

Excelentíssimo Dr. Jean Paulo Leão Rufino, extraído dos autos em 

epígrafe, no dia 04/09/2018, às 18 horas, me desloquei ao endereço 

indicado no mandado, e, lá estando, DEIXEI DE CITAR FRANCISCO DA 

SILVA tendo em vista que segundo informação prestada por seu irmão, 

Sr. Antônio da Silva, Francisco reside atualmente no Município de Peixoto 

de Azevedo –MT, contudo não soube informar o endereço correto.

Passo a cotar a diligência remanescente no valor de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais), o qual deverá ser recolhido por intermédio do Sistema de 

Arrecadação de Diligências do TJMT, juntado a seguir o comprovante de 

pagamento da Guia nos autos em epígrafe.

Diante disso, cumprido o mandado em todos os seus termos, devolvo-o 

junto com esta à Central de Mandados, dentro do prazo legal, para as 

devidas providências.

Por ser expressão da verdade, assino e dou fé.

Terra Nova do Norte-MT, 05 de setembro de 2018.

 Karine Behrens Gavarone

Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57664 Nr: 235-64.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado 

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA, nas infrações do delito de furto qualificado, 

capitulado no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, razão pela qual, passo a 

dosar sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código 

Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57490 Nr: 151-63.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG, BANCO BANRISUL S/A - 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173477/SP

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Terezinha de Freitas contra Banco Banrisul S/A para:a)Declarar a 

inexigibilidade do débito relativo ao contrato 1102158; b)Deferir o pedido 

de repetição de valores em dobro, no valor mensal de R$ 139,50 (cento e 

trinta e nove reais e cinquenta centavos), pelo período que perdurou os 

descontos. Esse montante contará juros legais de 1% ao mês desde a 

citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo índice do 

IGP-M a partir de cada débito em conta (Súmula 43 STJ), em valor a ser 

apurado em sede de liquidação de sentença;c) Condenar o requerido ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente 

data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 

161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a contar da data do evento 

danoso (07.02.2013);d)Condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os 

honorár ios advocatíc ios em 20% sobre o valor da 

condenação.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) 

dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.P.R.I.C.Às providências.Terra Nova do 

Norte, 03 de setembro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59759 Nr: 1247-16.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS ROCHA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1247-16.2016.811.0085 (Código 59759)

Requerente: Maria das Graças Rocha Luiz

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Não havendo prejudiciais, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução.

 Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou pela procedência 
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dos pedidos iniciais, enquanto a Autarquia Federal pugnou pela prova 

testemunhal.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) qualidade de segurado do de 

cujus quando do óbito; b) dependência econômica da requerente em 

relação ao falecido.

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal, bem como DETERMINO a 

intimação da parte autora para o pertinente depoimento pessoal e das 

testemunhas arroladas à fl. 59.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04/12/2018 às 

15h40min.

CUMPRA-SE.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29118 Nr: 77-29.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR QUIRINO MACHADO, JAIME DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos em correição.

Considerando que o acusado Luzimar Quirino Machado deixou de 

apresentar resposta à acusação que lhe é imposta (fl. 128), nomeio o 

ilustre causídico Dr. Helio Pereira de Souza para patrocinar a defesa do 

aludido.

 Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor 

equivalente à 30URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença o juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

defensor nomeado, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se o ilustre advogado da presente nomeação, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 406, § 3º, do 

Código de Processo Penal).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51146 Nr: 1089-97.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DONIZETE MARTINS, SOLANGE PACHECO 

MARTINS, FABIANO MARTINS, GABRIELA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAULT DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:OAB/MT 9.566, ROSANA JARDIM RIELLA PEDRÃO - 

OAB:OAB/PR 25.298

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da parte embargante, razão porque, SUPRINDO 

a omissão ali apontada, nos termos do art. 1.022 do CPC, a decisão 

objurgada deverá constar a seguinte redação:“Considerando as 

preliminares aventadas pela parte requerida, passo à analisa-las 

individualmente.DA INÉPCIA DA INICIALConsidera-se inepta a petição inicial 

que não possui pedido ou causa de pedir, ou quando o pedido for 

indeterminado. Além destas hipóteses, considera-se também inepta a 

petição inicial com narrativa de fatos que não decorrerem logicamente a 

conclusão ou que contenha pedidos incompatíveis entre si. Esta é a regra 

preconizada pelo artigo 330, § 1º, do CPC: Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.Em exame do caso 

concreto, nota-se que a petição inicial possui causa de pedir com 

narrativa compreensível dos fatos e pedidos determinados e compatíveis 

entre si. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia. No tocante à preliminar de 

ilegitimidade ativa das partes, tem-se que a sua apreciação restou-se 

prejudicada em sede de Embargos Declaratórios, tendo em vista que a 

mesma já fora analisada na decisão de fl. 114.Em que pese a parte 

requerida alegar a Ilegitimidade Passiva, tem-se que a mesma não merece 

acolhida, haja vista que se confunde com o mérito da demanda, 

necessitando de maior dilação probatória para verificar a responsabilidade 

da mesma no evento danoso.”No mais, DETERMINO a intimação da parte 

autora para aportar aos autos a impugnação à contestação de mérito, no 

prazo legal.Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62586 Nr: 1409-74.2017.811.0085

 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: LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BREZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 105,00 (cento e cinco reais). O referido valor deverá ser recolhido 

mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este 

Juízo, com a respectiva identificação dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64702 Nr: 905-34.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO AURÉLIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos a 

certidão de honorários original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63624 Nr: 373-60.2018.811.0085

 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: LUIZ AGENOR TUON, OSVALDO SANTOS TUON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANA PARIS - ME, CRISTINA PARIS, 

MYLENA PARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 21,00 (vinte e um reais). O referido valor deverá ser recolhido mediante 

guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com 

a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 63982 Nr: 545-02.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FOLHA DE SOUZA 

LIMA - OAB:15327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação, 

no valor de R$ 243,30 (duzentos e quarenta e três reais e trinta 

centavos). O referido valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o 

envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com a respectiva 

identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64643 Nr: 872-44.2018.811.0085

 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: B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOMAR RIBEIRO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais). O referido valor 

deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de 

pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64385 Nr: 726-03.2018.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOZAN ANTONIO FILIPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, no valor de R$ 360,60(TREZENTOS E SESSENTA REAIS E 

SESSENTA CENTAVOS). O referido valor deverá ser recolhido mediante 

guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com 

a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64408 Nr: 733-92.2018.811.0085

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais). O referido valor 

deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de 

pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61457 Nr: 703-91.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO, MILENE DE AGUIAR 

TERRONE PASCOALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEODIR ZENARO, INÊS TERESINHA 

FERREIRA ZENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 167, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 15 de outubro 

2018, às 17:30horas, consignando ainda que a intimação da parte 

REQUERIDA será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64026 Nr: 565-90.2018.811.0085

 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: FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO VINICIUS VALDAMERI REINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 21,00 (vinte e um reais). O referido valor deverá ser recolhido 

mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este 

Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63571 Nr: 346-77.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES CARLOS VORPAGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18658

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado 

DIONES CARLOS VORPAGEL, nas infrações do delito de tráfico de 

drogas, capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 razão pela qual, 

passo a dosar sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do 

Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54640 Nr: 1278-07.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÉSAR MACHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10.924 

OAB/MT

 Certifico e dou fé, conforme determinado às fls. 75/76 e 84/85, que 

impulsiono os autos para intimação do autor: "Intime-se o Embargante para 

efetuar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial".

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63748 Nr: 419-49.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIR MARSANGO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR VITALLI - 

OAB:26737/RS

 JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT – 

ERRATA DE LEILÃO

No que diz respeito ao Edital de Leilão do processo nº. 

419-49.2018.811.0085 – Código: 63748 – Número/Ano: 0/2018 referente 

ao Leilão da VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT 

– ERRATA DE LEILÃO, fazemos as seguintes correções:

Onde se lê: [...] SEGUNDA PRAÇA: 12 de setembro de 2018, a partir das 

13:00 horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior ao maior lanço obtido na primeira 

praça.[...].

Leia-se: [...] SEGUNDA PRAÇA: 12 de setembro de 2018, a partir das 

13:00 horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação[…].

Eu, Aline Schorro, Gestora Judiciária, digitei, conferi, imprimi e assinei. 

Terra Nova do Norte/MT, em 30 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64385 Nr: 726-03.2018.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOZAN ANTONIO FILIPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim 

de DETERMINAR a busca e apreensão do veículo VW – VOLKSWAGEN 

modelo GOL 1.0 MI TO, ano de fabricação 2012, cor cinza, chassi 

9 B W A A 0 5 W 3 C P 0 9 0 0 2 0 ,  p l a c a  N T Y - 4 4 8 3 ,  r e n a v a m 

000464791065.NOMEIO, para o efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário 

judicial do bem, o representante legal da instituição financeira requerente. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário judicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão.Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira a purgação da mora, realizando o 

pagamento integral da dívida, e, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados da execução da medida liminar, apresente contestação [art. 

3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A ausência de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo 

Civil].Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-19.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ALMEIDA (REQUERENTE)

MARISA TERESINHA VESZ (ADVOGADO(A))

IRDES TEREZINHA TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO COSTIN (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente e nos termos do 

art. 334, § 3° do CPC impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos: 

Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA 

DO NORTE Data: 04/10/2018 Hora: 17:00 , com a ADVERTÊNCIA de que o 

não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de aplicação de 

multa, nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-26.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO PASCOALAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBAMAR SENA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente e nos termos do 

art. 334, § 3° do CPC impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos: 

Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA 

DO NORTE Data: 11/10/2018 Hora: 13:30 , com a ADVERTÊNCIA de que o 

não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de aplicação de 

multa, nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000209-78.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADLEY JUNIOR TAVARES MACHADO (EXEQUENTE)

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente e nos termos do 

art. 334, § 3° do CPC impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos: 

Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA 

DO NORTE Data: 25/10/2018 Hora: 15:30 , com a ADVERTÊNCIA de que o 

não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de aplicação de 

multa, nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000210-63.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

ADLEY JUNIOR TAVARES MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente e nos termos do 

art. 334, § 3° do CPC impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos: 

Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA 

DO NORTE Data: 25/10/2018 Hora: 16:00 , com a ADVERTÊNCIA de que o 

não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de aplicação de 

multa, nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-40.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente e nos termos do 

art. 334, § 3° do CPC impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos: 

Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA 

DO NORTE Data: 13/12/2018 Hora: 13:00 , com a ADVERTÊNCIA de que o 

não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de aplicação de 
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multa, nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-10.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA (ADVOGADO(A))

JOAO RECH DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente e nos termos do 

art. 334, § 3° do CPC impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos: 

Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA 

DO NORTE Data: 18/10/2018 Hora: 14:30 , com a ADVERTÊNCIA de que o 

não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de aplicação de 

multa, nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62367 Nr: 1221-08.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Henrique da Silva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIOMAR SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:21001/O, Mauro Paschoal Crema - OAB:19499-O

 DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 27/09/2018, às 

10h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar o advogado do acusado LIOMAR 

S. DE ALMEIDA acerca da audiência designada, em conformidade a ordem 

de serviço nº. 01/2008 deste Juízo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60954 Nr: 506-63.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Nunes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Considerando que nenhuma das alegações da parte impugnante foi 

acolhida, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.Condeno a parte impugnante ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da execução.Indefiro o 

pedido de justiça gratuita formulado pelo executado, visto que o 

contracheque de fls. 40, com salário líquido de R$ 3.957,00 se considerar 

apenas os descontos legais e obrigatórios, demonstra que o executado 

tem condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem 

prejuízo de seu sustento e de sua família.Após consulta aos sistemas 

informatizados:RENAJUDNão há veículo registrado em nome da parte 

executada.BACENJUDNão foi bloqueada qualquer quantia.DESCONTO EM 

FOLHACom fundamento no art. 529 do CPC, determino a expedição de 

ofício ao empregador (Izair dos Santos Teixeira – Fazenda Santa Cruz) 

para que proceda ao desconto em folha de 30% (trinta por cento) dos 

rendimentos mensais do executado até a quitação integral do valor do 

débito, acrescido da multa de 10% (dez por cento) e de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.O ofício 

deverá conter todas as informações previstas no art. 529, §2º, do CPC.O 

valor deverá ser depositado na conta bancária indicada pela exequente às 

fls. 49.DO MANDADO DE PENHORAExpeça-se mandado de penhora a ser 

cumprido na residência do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52035 Nr: 221-12.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednilson Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Vistos, etc.

Designo audiência em continuação para o dia 04/10/2018, às 10h00min 

para oitiva da testemunha Paulo Michael Monteiro Chaves.

Às fls. 88 foi homologada a desistência da testemunha Sânio Orivaldo da 

Silva.

Intime-se a testemunha Paulo Michel Monteiro Chaves no endereço de fls. 

116.

Cobre-se a devolução da carta precatória de oitiva da testemunha 

Devandro Aguilar da Silva na comarca de Matelândia/PR (fls. 92).

Expeça-se carta precatória para interrogatório do acusado EDENILSON 

PINHEIRO DA SILVA em Pontes e Lacerda/MT, onde está preso no CDP em 

razão de regressão de regime no PEP 84084.

Intime-se o advogado dativo (Dr. Alinor Sena).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57667 Nr: 102-46.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wágner Nogueira de Salles, Leocidio Jose 

Fischer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal por meio qual foram denunciados WAGNER 

NOGUEIRA DE SALLES, pela prática, em tese, ao disposto no art. 34, 

caput, e parágrafo único, inciso II, ambos da Lei 9.605/1998, e LEOCÍDIO 

JOSÉ FISCHER, pela prática, em tese, ao disposto no art. 34, caput, e 

parágrafo único, inciso II, da Lei 9.605/1998 e art. 14, caput, da Lei 

10.826/2003, c/c art. 69, do CP.

A denúncia foi recebida no dia 11/05/2016 (fls. 78/79), acusados citados 

às fls. 87/88 e respostas à acusação apresentadas às fls. 89/110.

Às fls. 130/131, foi ofertada o benefício da suspensão condicional do 

processo ao acusado Wagner, tendo sido aceito por ele, o qual foi 

homologado à fl. 133, prosseguindo o feito em relação ao réu Leocídio.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo intimação do 

acusado Wagner, para comprovar o pagamento em atraso das parcelas 

de agosto/2017 e março/2018, sob pena de revogação (fls. 167/168).

É o relatório. Fundamento e decido.

Defiro conforme o formulado pelo Ministério Público em cota retro.

Assim, intime-se o acusado WAGNER NOGUEIRA DE SALLES, para, no 

prazo de 05 dias, comprovar o pagamento das parcelas em atraso dos 

meses de agosto/2017 e março/2018, sob pena de revogação do 

benefício da suspensão condicional do processo. Decorrido o referido 

prazo, com ou sem resposta do acusado, dê-se vista os autos ao 

Ministério Público para se manifestar.

Além disso, INTIME-SE o Ministério Público para manifestar se ainda possui 

interesse na oitiva das testemunhas Valmir Juliano Seonaca e Renato 

Pacheco Câmara, bem como para informar o atual endereço/lotação da 

testemunha Ezio da Silva Leal

Por fim, DETERMINO a expedição de carta precatória aos juízos da 

comarca de Cuiabá/MT e Pontes e Lacerda/MT para proceder a oitiva das 

testemunhas de defesa arrolas às fls. 98 e 111.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50530 Nr: 345-29.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adjunho Pires de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos, etc.

DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo acusado, 

irresignado com a decisão de pronúncia.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público.

Reexaminando decisão atacada, concluo que não deve ser modificada, 

pois entendo que seus fundamentos bem resistem às razões do recurso, 

de forma que a mantenho.

DO RECEBIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Recebo o recurso, uma vez que tempestivo, e determino a remessa ao Eg. 

Tribunal de Justiça nos próprios autos, para julgamento do recurso.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Arbitro em favor do advogado dativo Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto 

– OAB/MT n. 11.269 honorários advocatícios referentes à fase recursal, 

no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.482,53, em 

observância ao disposto no item 24 da Tabela XIX da OAB/MT 2018.

Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53245 Nr: 48-51.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner de Oliveira Surubi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Trata-se de ação penal por meio qual foi condenado WAGNER DE 

OLIVEIRA SURUBI, nas sanções do art. 129, §9°, do Código Penal, a pena 

de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Intimado da sentença condenatória, o acusado manifestou o desejo de 

recorrer.

Assim, considerando que foram suspensos os atendimentos do Núcleo da 

Defensoria Pública desta comarca por meio da portaria n° 779/2017/DPG, 

e, tendo em vista que a defesa do acusado durante a instrução foi 

realizada pela Defensoria Pública e defensor dativo, nomeio o causídico 

Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT 15.333 para patrocinar a 

defesa do acusado, cujos honorários serão arbitrados conforme trabalho 

desempenhado.

Intime-se o causídico para informar se possui interesse em assumir o 

compromisso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28630 Nr: 1310-12.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicolau Ferreira Barbosa, Gerson Paiano 

Cambará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO 

- OAB:11269/O

 Vistos, etc.

 ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Arbitro em favor do advogado dativo Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto 

– OAB/MT n. 11.269 honorários advocatícios referentes ao trabalho 

realizado, no montante de 0,5 (zero vírgula cinco) URH, equivalente a R$ 

448,25 (hora técnica de trabalho), em observância ao disposto no item 1 

da Tabela XXVII da OAB/MT 2018.

Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança.

Certifique-se se o Ministério Público foi intimado e certifique-se eventual 

trânsito em julgado da sentença, cumprindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54261 Nr: 832-28.2014.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinei Tomichá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de pena do recuperando FRANCINEI TOMICHÁ, 

condenado pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, 

inciso II, do Código Penal, com pena de 04 anos de reclusão, em regime 

inicial aberto, data do fato em 13/02/2005, denúncia recebida no dia 

07/11/2008 e sentença proferida em 25/11/2013 (fl. 02).

Durante a audiência admonitória do dia 07/04/2015 foi determinada a 

prisão do recuperando, posto que devidamente intimado para comparecer 

ao ato não compareceu (fl. 49).

À fl. 55, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão na data de 

25/05/2015 e a fl. 71 foi concedido liberdade provisória ao recuperando, 

em que o alvará foi cumprido no dia 29/05/2015 (fl. 73), tendo a audiência 

admonitória sido realizada no dia 02/06/2015, ocasião em que foram 

impostas as condições do regime.

Às fls. 87/88, a defesa do recuperando impugnou o cálculo de pena, 

requerendo a alteração da data base para progressão de regime para 

última prisão ou data do trânsito em julgado para acusação.

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pedido da defesa, pugnando pela manutenção da data-base o dia da 

realização da audiência admonitória (fls. 99/100).

É o necessário. Fundamento e decido.

Não obstante a i.manifestação ministerial, verifico assistir razão a defesa, 

posto que a data base para progressão de regime deve ser a data da 

última prisão (25/05/2015 – fl. 55).

Nesse sentido é o mais recente entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça e jurisprudências:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE 

PENAS.SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS 

BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA 

DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A 

superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja 

a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum 

obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado 

sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, 

consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de 

Execução Penal.2. A alteração da data-base para concessão de novos 

benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra 

respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de 

pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por 

delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime 

praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura 

excesso de execução.3. Caso o crime cometido no curso da execução 

tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já 

repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a 

jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de 

falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios 

executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas 

e do indulto.Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença 

condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do 

apenado, sob pena de flagrante bis in idem.4. O delito praticado antes do 

início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação 

do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das 

reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do 

sentenciado.As condenações por fatos pretéritos não se prestam a 

macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que 

estranhas ao processo de resgate da pena.5. Recurso não provido.(REsp 

1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018).

 TJMG - EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - NOVA CONDENAÇÃO - 

SOMA DAS PENAS - NECESSIDADE - MARCO INICIAL PARA OBTENÇÃO 
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DE NOVOS BENFECÍCOS - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. 1. A Lei de 

Execucoes Penais, ao tratar em seu artigo 111, da unificação das penas, 

não estabeleceu, expressamente, o termo inicial para a concessão de 

novos benefícios da execução. 2. A interpretação da lei deve ser sempre 

de forma a beneficiar o réu. 3. A data da última prisão, portanto, deve ser 

adotada como marco inicial para a obtenção de novos benefícios da 

execução, pois não se pode desprezar o período em que o reeducando 

ficou preso. V.V.: - Unificada a pena, o marco inicial para a contagem do 

prazo para a concessão dos benefícios da execução deve ser o dia do 

trânsito em julgado da última condenação (Processo AGEPN 

10693160149474001 MG. Publicação 09/04/2018. Julgamento 27 de Março 

de 2018. Relator Denise Pinho da Costa Val). (Grifos nosso).

TJMG - EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - MARCO INICIAL PARA 

AQUISIÇÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS - DATA DA ÚLTIMA 

PRISÃO. Deve ser fixada a data da última prisão do reeducando como 

termo inicial para aquisição de futuros benefícios executórios, em respeito 

aos princípios da igualdade material e da plenitude de defesa. (Processo 

AGEPN 10702170462817001 MG. Publicação 23/03/2018. Julgamento 14 

de Março de 2018. Relator Paulo Calmon Nogueira da Gama). (Grifos 

nosso).

TJMT - AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – NOVA 

CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE 

PENA - DECISÃO SINGULAR QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO 

COMO O MARCO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – IRRESIGNAÇÃO 

DO PARQUET – PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A 

DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO 

REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO O MARCO PARA 

CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. 

Depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções 

Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base no 

processo executivo de pena, na hipótese de condenação posterior ao 

início da execução. Assim, deve ser considerada como data-base a data 

da última prisão do agravado, e não a data da prolação da última 

condenação, vez que a morosidade da justiça não pode onerar ainda mais 

a pessoa submetida à custódia estatal. (AgExPe 155291/2017, DES. 

PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). (Grifos nosso).

TJES - ACÓRDÃO - EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NOVA 

CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO MARCO INTERRUPTIVO DO 

PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS DATA DA ÚLTIMA PRISÃO 

POSSIBILIDADE INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU - AGRAVO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao adotar-se como data-base para a 

concessão de benefícios o trânsito em julgado da última sentença 

condenatória, o réu fica refém da celeridade processual para atingir o 

benefício da progressão de regime, sendo que eventuais recursos, 

inclusive por parte da defesa, adiam esta data. Dessa forma, a fixação da 

data da última prisão do agravante representa interpretação mais benéfica 

ao mesmo, medida essa que se impõe ao caso em análise. 2. Agravo em 

execução penal conhecido e provido. (0032163-36.2017.8.08.0035Classe: 

Agravo de Execução Penal Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Órgão 

Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL Data do Julgamento: 25/04/2018). 

(Grifos nosso).

Desta feita, nesta data procedi a alteração/retificação do cálculo de pena 

de fl. 82.

Assim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à defesa para se 

manifestarem.

Outrossim, antes dos autos ser encaminhado às partes, DETERMINO seja 

certificado se o recuperando está cumprindo as condições que fora 

impostas durante a audiência admonitória.

Após, voltem os autos conclusos para homologação do cálculo.

Intimem-se. Notifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53147 Nr: 1273-43.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilton de Santana, Renato Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos, etc.

RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Já foram apresentadas as razões e contrarrazões recursais.

Remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Arbitro em favor do advogado dativo Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto 

– OAB/MT n. 11.269 honorários advocatícios referentes à fase recursal, 

no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.482,53, em 

observância ao disposto no item 24 da Tabela XIX da OAB/MT 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59764 Nr: 50129-33.2016.811.0077

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdOAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdRRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o parecer favorável do Ministério Público, defiro o pedido da 

inventariante e determino a expedição de alvará judicial autorizando a 

alienação dos veículos Chevrolet Sonic LTZ placas NCN-3916 e Chevrolet 

S-10 placas QBZ-8867, por valor não inferior ao da avaliação, devendo o 

produto da alienação ser utilizado para quitação de eventuais débitos e 

financiamentos dos veículos e o valor remanescente deverá ser utilizado 

para aquisição de um veículo em nome da empresa MALDONADO E 

OLIVEIRA ALMEIDA LTDA-ME, tudo com posterior prestação de contas 

nos autos.

Intime-se a advogada da inventariante para dar prosseguimento ao 

inventário, apresentando plano de partilha amigável abrangendo todos os 

bens do espólio e os herdeiros remanescentes, inclusive com o cálculo do 

imposto, para que se possa dar vista à Fazenda para ultimar o inventário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60868 Nr: 452-97.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izair dos Santos Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo de Julio Piovezan - 

OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.977, Mariana Aravechia Palmeitesta - OAB:299.951

 Vistos, etc.

Vista às partes para contrarrazões aos embargos de declaração, pelo 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57284 Nr: 887-42.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Neris de Assunção, Joaquim Viana dos Santos, 

Maria Adenilza de Oliveira Almeida, Justina da Mata Nascimento, José 

Evangelista de Oliveira, Jose Laertes Darin, Maristela Geraldes de Paula, 

Reginaldo Aparecido Geraldes de Paula, Natalina de Santana, Maria da 

Gloria de França, Gilvane Rinaldo Vieira, Giselda Ferreira de Souza, Maria 

Eremizes Ferreira de Souza, Narcizia de Melo Aranha, Rosvita de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARVELINA NERIS DE ASSUNÇÃO 
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- OAB:6464, Arvelina Neris de Assunção - OAB:MT 6464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alega o réu MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, em sua 

contestação, que nos idos de 1993/1994 os autores não receberam seus 

vencimentos dentro do mesmo mês trabalhado, isto é, sustenta a ré que 

os autores receberam seus vencimentos no início do mês subsequente ao 

mês trabalhado.

Tal fato, se comprovado, constitui óbice ao direito invocado pelos autores, 

na esteira do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

561.836/RN.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

entretanto, embora o réu tenha carreado aos autos diversos documentos 

referentes à vida funcional dos servidores-autores, nenhum deles 

menciona ou comprova a data em que o vencimento era pago aos 

servidores.

Desse modo, determino a intimação do MUNICÍPIO réu para juntar aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos que comprovem a data em 

que os servidores/autores receberam seus vencimentos no período de 

novembro de 1993 a agosto de 1994, tais como contracheques, holerites, 

comprovantes de depósito/transferência bancária, etc.

Com a juntada dos documentos, dê-se vista à parte autora, pelo prazo de 

dez dias.

Após, conclusos para julgamento, por não ser necessária a produção de 

prova em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59094 Nr: 49731-86.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário de Assunção, Augusto Fernandes de Brito, 

Edílio Fernandes Leite, Edezia de Almeida Eguez, Dalva de Oliveira Ribeiro, 

Erasmo Romão de Oliveira, Suely Leite de Brito Garcia, Flaviane Francisco 

da Silva, Jorge Gonçalves, Keila Vitória de Oliveira Almeida, Regina 

Leonora de Souza, Gisele Romão de Melo Alves, Lindalva Leite da Silva, 

Naximo Carneiro Geraldes, Vanda Geremias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arvelina Neris de Assunção - 

OAB:MT 6464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alega o réu MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, em sua 

contestação, que nos idos de 1993/1994 os autores não receberam seus 

vencimentos dentro do mesmo mês trabalhado, isto é, sustenta a ré que 

os autores receberam seus vencimentos no início do mês subsequente ao 

mês trabalhado.

Tal fato, se comprovado, constitui óbice ao direito invocado pelos autores, 

na esteira do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

561.836/RN.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

entretanto, embora o réu tenha carreado aos autos diversos documentos 

referentes à vida funcional dos servidores-autores, nenhum deles 

menciona ou comprova a data em que o vencimento era pago aos 

servidores.

Desse modo, determino a intimação do MUNICÍPIO réu para juntar aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos que comprovem a data em 

que os servidores/autores receberam seus vencimentos no período de 

novembro de 1993 a agosto de 1994, tais como contracheques, holerites, 

comprovantes de depósito/transferência bancária, etc.

Com a juntada dos documentos, dê-se vista à parte autora, pelo prazo de 

dez dias.

Após, conclusos para julgamento, por não ser necessária a produção de 

prova em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62218 Nr: 1141-44.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Ramos de Morais, Divina Jacinto Silverio, 

Marcos Lemos de Melo Raimundo, João Coelho de Oliveira, Elizete da Silva 

Garcia, Ivanete dos Santos Brito, Suely Pereira da Silva, Maria Antonia 

Frazão de Almeida, Marcos da Silva de Jesus, Maria Aparecida Alves de 

Araujo, Paulo Cesar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arvelina Neris de Assunção - 

OAB:MT 6464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alega o réu MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, em sua 

contestação, que nos idos de 1993/1994 os autores não receberam seus 

vencimentos dentro do mesmo mês trabalhado, isto é, sustenta a ré que 

os autores receberam seus vencimentos no início do mês subsequente ao 

mês trabalhado.

Tal fato, se comprovado, constitui óbice ao direito invocado pelos autores, 

na esteira do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

561.836/RN.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

entretanto, embora o réu tenha carreado aos autos diversos documentos 

referentes à vida funcional dos servidores-autores, nenhum deles 

menciona ou comprova a data em que o vencimento era pago aos 

servidores.

Desse modo, determino a intimação do MUNICÍPIO réu para juntar aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos que comprovem a data em 

que os servidores/autores receberam seus vencimentos no período de 

novembro de 1993 a agosto de 1994, tais como contracheques, holerites, 

comprovantes de depósito/transferência bancária, etc.

Com a juntada dos documentos, dê-se vista à parte autora, pelo prazo de 

dez dias.

Após, conclusos para julgamento, por não ser necessária a produção de 

prova em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62217 Nr: 1140-59.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Audem Luig de Moraes, Cleunice Fernandes Leite, 

Joaquim Wilson Leite de Brito, Dora Fernandes Camilo Leite, Judithe 

Fernandes Flor, Emilia Schwaab de Oliveria, Maria da Penha Marques de 

Brito, Marcia Aparecida da Silva, Neiva de França Coelho, Vilma Soares da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arvelina Neris de Assunção - 

OAB:MT 6464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alega o réu MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, em sua 

contestação, que nos idos de 1993/1994 os autores não receberam seus 

vencimentos dentro do mesmo mês trabalhado, isto é, sustenta a ré que 

os autores receberam seus vencimentos no início do mês subsequente ao 

mês trabalhado.

Tal fato, se comprovado, constitui óbice ao direito invocado pelos autores, 

na esteira do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

561.836/RN.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

entretanto, embora o réu tenha carreado aos autos diversos documentos 

referentes à vida funcional dos servidores-autores, nenhum deles 

menciona ou comprova a data em que o vencimento era pago aos 

servidores.

Desse modo, determino a intimação do MUNICÍPIO réu para juntar aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos que comprovem a data em 

que os servidores/autores receberam seus vencimentos no período de 

novembro de 1993 a agosto de 1994, tais como contracheques, holerites, 

comprovantes de depósito/transferência bancária, etc.

Com a juntada dos documentos, dê-se vista à parte autora, pelo prazo de 
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dez dias.

Após, conclusos para julgamento, por não ser necessária a produção de 

prova em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52195 Nr: 379-67.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para requerer o cumprimento da sentença no prazo 

de cinco dias.

Transcorrido o prazo, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31112 Nr: 412-28.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alminda Fernandes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposto recurso de apelação e/ou apelação adesiva, dê-se vista à parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens e cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28590 Nr: 1270-30.2009.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liomar Santos de Almeida - 

OAB:21.001/MT

 Vistos, etc.

HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA

Não havendo impugnação das partes, homologo o cálculo de pena de fls. 

453, para os devidos fins de direito.

O recuperando alcançará os requisitos objetivos:

a) para progressão de regime em 15/05/2020;

b) para livramento condicional em 17/09/2017.

c) para extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em 12/08/2030.

AGENDAMENTOS NO APOLO

A Secretaria deverá providenciar o agendamento no Apolo da data do 

término do cumprimento da pena e das datas de implementação dos lapsos 

temporais para postulação dos benefícios previstos em lei.

INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO

SOLTO: intime-se por ocasião do próximo comparecimento, entregando-lhe 

cópia do cálculo, que servirá como atestado de pena a cumprir.

PRESO: encaminhem-se duas cópias do cálculo ao diretor do 

estabelecimento prisional, uma para ser entregue ao recuperando, 

servindo como atestado de pena a cumprir, e outra para ser arquivada em 

seu prontuário.

Intime-se a Defesa e o Ministério Público.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56732 Nr: 661-37.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunoir Gonçalves de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo de pena de CLEUNOIR GONÇALVES DE 

PAULA, atualmente cumprindo pena no regime FECHADO.

Foram juntadas planilhas que demonstram o efetivo trabalho/estudo, 

havendo direito à remição.

O Ministério Público se manifestou favorável à declaração da remição.

É o relato. DECIDO.

REMIÇÃO PELO TRABALHO

Considerando a certificação de que o apenado trabalhou no período de 

dezembro/2017 a julho/2018, observando-se a carga horária regular, 

perfazendo o montante de 197(cento e noventa e sete) dias trabalhados, 

declaro a remição dos dias trabalhados.

O cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada três dias 

trabalhados. Assim, terá direito a subtrair do total global de sua pena 66 

(sessenta e seis) dias, que deverão ser contabilizados inclusive para fins 

da próxima progressão de regime, nos termos do art. 66, III, “c” c/c art. 126 

e art. 128, todos da Lei nº 7210/84.

REMIÇÃO PELO ESTUDO

Considerando a certificação de que o apenado estudou no período de 

21/02/2018 a 13/07/2018, totalizando 296 (duzentos e noventa e seis) 

horas de estudo, e no período de 04/03/2017 a 12/07/2017, totalizando 

300 (trezentas) horas de estudo, declaro a remição das horas de 

frequência escolar.

O cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada doze horas de 

frequência escolar. Assim, terá direito a subtrair do total global de sua 

pena 50 (cinquenta) dias, nos termos do art. 66, III, “c” c/c art. 126 e art. 

128, todos da Lei nº 7210/84.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, declaro a remição de 

116 (cento e dezesseis) dias a serem descontados da pena do 

reeducando CLEUNOIR GONÇALVES DE PAULA.

Nesta data procedi à atualização do cálculo da pena, via sistema MGP 

(anexo).

Intimem-se Ministério Público e Defesa.

Após a manifestação das partes, volvam-me os autos conclusos para 

análise e homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55255 Nr: 91-51.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Neto Maciel Aranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, Edson Oliveira Souza Junior - 

OAB:18.255-B, Eduardo Fernandes Fidelis - OAB:20.681, Hudson 

Luiz de Oliveira - OAB:21613, Liomar Santos de Almeida - 

OAB:21.001/MT

 Vistos, etc.

Depreende-se dos autos que o Eg. TJMT confirmou a decisão que 

pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e III 

c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Desse modo, conforme determina o art. 422 do Código de Processo Penal, 

determino a intimação do Ministério Público e da Defesa para apresentar 

rol de testemunhas a serem ouvidas em Plenário, declinando nome 

completo e endereço para intimação.

Após, conclusos para designar data da Sessão Plenária do Tribunal do 

Júri.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55496 Nr: 197-13.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julindo Fernandes Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Créditos Rural de Mato Grosso 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 
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OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos.

Acolho o pedido de fls. 147.

Expeça-se a Carta Precatória conforme requerido.

Após o retorno da missiva, às partes para apresentação de memoriais 

finais no prazo sucessivo de cinco dias.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64315 Nr: 496-82.2018.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARR, RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

1- Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia de R$ 563,66 (quinhentos e sessenta e três reais e 

sessenta e seis centavos), referente à diferença não paga das 3 (três) 

últimas prestações alimentícias vencidas, MAIS AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, ou provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

2- Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem será decretada a prisão civil 

pelo prazo de um a três meses, nos termos dos § 1 º e seguintes do artigo 

528 do Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, o disposto 

no art. 517 do CPC/15 e Súmula 309 do STJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56754 Nr: 678-73.2015.811.0077

 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: Barbina Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da manifestação retro, HOMOLOGO por sentença, 

para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos a desistência da 

ação, para os fins do art. 200, parágrafo único do CPC e, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, autorizando o 

desentranhamento dos documentos.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

Nos termos dos art. 934 e 935 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data a sentença, desnecessária a intimação das partes.

Arbitro a título de honorários advocatícios em favor do advogado dativo 

Alinor Sena Rodrigues, OAB/MT nº 11.453-A, o valor consistente em 2 

URH’s que perfaz R$ 1.793.01, proporcionalmente ao item 16.1 da tabela 

de honorários XI da OAB/MT do ano de 2018, em razão da singeleza da 

demanda.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64825 Nr: 783-45.2018.811.0077

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justiniano de Barros Geraldes, Cleosane Maria de 

Barros Geraldes, Josane Maria de Barros Geraldes, Claudinéia de Barros 

Geraldes, André Geovane Barbosa de Oliveira Geraldes, Andreza 

Barbosa Geraldes, Cleones de Barros Geraldes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cleofilo Carneiro Geraldes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ 

- OAB:20748/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da petição retro, indefiro o pedido de justiça gratuita, e 

acolho o pedido de recolhimento das custas processuais ao final do 

processo, quando do momento da partilha.

 Nomeio inventariante, sob compromisso, a requerente CLEOANE MARIA 

DE BARROS GERALDES, a qual, no prazo de 20 (vinte) dias, deverá 

apresentar as primeiras declarações.

Intime-se o Ministério Público.

Citem-se os herdeiros Cléofilo Carneiro Geraldes Filho e Gabriela dos 

Santos Geraldes.

Após, intimem-se as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal para se 

manifestarem.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65521 Nr: 1202-65.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

2- Considerando que neste tipo de ação não há possiblidade de acordo em 

audiência de conciliação, cite-se a parte ré no endereço mencionado na 

inicial, para apresentar resposta, com as advertências legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63553 Nr: 127-88.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronice Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro os pedidos da autora retro.

Expeça-se Ofício ao INSS para implantação do benefício.

Nomeio como perito, independentemente de compromisso, o Dr. Marcos 

Benedito Correa Gabriel, médico inscrito no CRM-MT sob o nº 2949, 

endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, 355, Centro, Cuiabá-MT, 

telefone n.º (65) 3624-9211 e 3027-6460, para responder aos quesitos, 

devendo ser intimado desta nomeação.

Intime-se o perito para designar data e hora da perícia médica junto ao 

Cartório da Vara Única, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

comarca, devendo as partes ser intimadas para a realização do exame. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da efetivação do exame médico.

Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo único 

do artigo 28 da mesma resolução, entendo que este valor deve ser 

majorado, haja vista a complexidade do exame e o local de sua realização, 

tendo em vista que o perito nomeado deverá se deslocar da Capital até 

esta Comarca para a realização da perícia médica.

 Sendo assim, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo o 

pagamento observar a regra do art. 29 da referida resolução, bem como 

ser providenciados pelo Cartório os atos necessários ao pagamento junto 

à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso.
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Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer 

das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de 

preclusão.

Após a juntada do laudo pericial, venham os autos conclusos para 

decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65520 Nr: 1201-80.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

2- Considerando que neste tipo de ação não há possiblidade de acordo em 

audiência de conciliação, cite-se a parte ré no endereço mencionado na 

inicial, para apresentar resposta, com as advertências legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65522 Nr: 1203-50.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Vaca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

2- Considerando que neste tipo de ação não há possiblidade de acordo em 

audiência de conciliação, cite-se a parte ré no endereço mencionado na 

inicial, para apresentar resposta, com as advertências legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65523 Nr: 1204-35.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Valdemar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

2- Considerando que neste tipo de ação não há possiblidade de acordo em 

audiência de conciliação, cite-se a parte ré no endereço mencionado na 

inicial, para apresentar resposta, com as advertências legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65585 Nr: 1244-17.2018.811.0077

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Altair Villas Boas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Outrossim, considerando a proporção dos fatos noticiados, com vistas à 

apuração de indícios de tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes, DETERMINO, com fundamento na Seção 6 do Protocolo II 

anexo à Resolução 2013/15 do CNJ:- a realização de registros 

fotográficos/audiovisuais das lesões ou sinais apontados pelo custodiado, 

os quais deverão ser juntados aos autos;- a incontinenti 

realização/repetição do exame de corpo de delito, sem a presença de 

agentes de segurança, ou a juntada aos autos do laudo pericial, caso já 

tenha sido realizado o exame;- que a autoridade custodiante assegure o 

necessário e imediato atendimento de saúde integral do custodiado.Serve 

a presente decisão como ofício à Autoridade Policial.Ciência ao Ministério 

Público e à Defesa, com urgência. Não constituindo o flagrado advogado, 

ser-lhe-á nomeado um defensor dativo na audiência.Traslade-se cópia 

desta decisão para o inquérito policia/ação penal correspondente, nos 

termos do art. 1.684, § 3°, da CNGC/MT. Comunique-se à Autoridade 

Policial, para que ultime as investigações no prazo legal.

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 001/2018/DF

O Excelentíssimo Doutor Adalto Quintino - Juiz de Direito e Diretor do foro 

da Comarca de Vera/MT, no uso de suas atribuições legais, torna pública 

a abertura de vaga de Serviço Voluntário não remunerado ao Poder 

Judiciário do Fórum da Comarca de Vera, em conformidade com o 

Provimento nº 16/2014/CM, com suas classificações. 1. A inscrição na 

vaga de Assessor de Gabinete Voluntário dar-se-á perante a Central de 

Administração do Foro da Comarca de Vera, sito a Avenida Otawa n°. 

1729, Bairro Esperança, no período de 04/09 à 14/09/2018, no horário de 

expediente das 12 às 19 horas. 2. No requerimento da inscrição o 

candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 2.1. cópia da 

Cédula de Identidade: 2.2.cópia do comprovante do CPF; 2.3.01 foto 3x4 

2.4. Diploma ou outro documento hábil que comprove o grau de 

escolaridade; 2.5. Certidões negativas de antecedentes criminais 

expedidas pelas Justiças Federal e Estadual há, no máximo 30 dias. 3. A 

prestação de serviço voluntário é integrado por pessoas físicas que 

prestam serviço não remunerado ao Poder Judiciário, mediante celebração 

de Termo de Adesão, não gera vinculo funcional ou qualquer obrigação de 

natureza trabalhista, previdenciária ou afim, possui objetivos cívicos, 

educacionais, culturais, científicos ou de assistência social e é 

considerado serviço público relevante. 4. Pode prestar serviço voluntário 

a pessoa física maior de 18 anos, estudante ou graduado em Direito, 

Administração Ciências Contábeis. Economia, Comunicação Social, 

Arquivologia, Biblioteconomia, Letras, Ciência da Computação, Medicina, 

Odontologia, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Serviço 

Social, Pedagogia, Engenharia, Arquitetura, ou em qualquer outra área de 

interesse do Tribunal, membro da sociedade civil com atuação nas áreas 

de educação, cultura ou desporto.5. O candidato será submetido à 

entrevista pessoal. 6. Outras informações sobre a vaga poderão ser 

obtidas pelo fone: 066 3583-1503. As informações prestadas na 

solicitação da inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 

com exclusão do referido processo o candidato que prestar informações 

incorretas, bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 

informados. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Lubna P. Lopes de Souza - Gestora Geral que digitei. Vera/MT, 06 de 

setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva. Juiz de Direito/Diretor do Fórum

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100099 Nr: 315-16.2012.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ROSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 
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OAB:6280-B

 “Vistos etc.

De início, DEFIRO a juntada de substabelecimento, na forma requerida pelo 

advogado no item “1” acima.

DECLARO ENCERRADA a instrução probatória.

Tendo em vista a apresentação das alegações finais orais pelo Ministério 

Público nesta audiência, e considerando o pleito do item “7” acima, 

CONCEDO à defesa prazo de 05 (cinco) para apresentação de razões 

finais.

Após, venham-me conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106444 Nr: 855-59.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO TAVARES DO SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12269/B

 “Vistos etc.

Uma vez que ausente, injustificadamente, o advogado constituído pelo réu, 

com fundamento no artigo 265, §2º, do CPP, NOMEIO, como defensor 

substituto, o Dr. HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE– OAB/MT 

23089/B, exclusivamente para este ato, devendo ser expedida em seu 

favor certidão de crédito para recebimento dos honorários, os quais 

arbitro, com fundamento na tabela da OAB/MT e na CNGC/TJMT, em 1,5 

URH, a serem suportados pelo denunciado, que não é assistido pela 

Defensoria Pública.

EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do advogado nomeado, para fins 

de cobrança.

OFICIE-SE à OAB/MT acerca da ausência do advogado contratado (Dr. 

Wiler Marques Ribeiro), a fim que seja apurado eventual falta funcional.

De outro lado, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça em anexo, 

bem como a certidão à ref. 90, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO 

para o dia 13 de dezembro de 2018, às 14H:00MIN, para a oitiva das 

testemunhas DIEGO HENRIQUE DA LUZ DOS SANTOS e MOACIR LUIZ 

GIACOMELLI, que deverão ser intimadas para o ato.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124842 Nr: 2132-08.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, verifico que a parte autora objetiva além do reconhecimento e 

dissolução da união estável, e partilha de bens e dívidas do casal, a 

obtenção da guarda das filhas menores Talyana, Nadiana, Lidiana e 

Luana, e alimentos em favor das filhas, incluindo a filha maior Halana. 

Todavia, afigura a ilegitimidade de Aparecida Cristina para pleitear 

alimentos em favor da filha Halana, uma vez que maior na data do 

ajuizamento da ação, contando com 20 (vinte) anos de idade completos 

(12/10/1997). Assim, considerando o implemento da maioridade, 

cessa—se o poder familiar em relação à filha, nos termos do art. 1.630 do 

Código Civil, sendo Aparecida, portanto, parte ilegítima para postular 

alimentos em representação de Halana. Nesse sentido: [...] Por outro lado, 

RECEBO os demais pleitos constantes na inicial, em todos os seus termos, 

bem como DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. O feito deverá tramitar em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). No mais, verifico que a parte autora 

pleiteia a concessão de alimentos provisórios em face da requerida. 

Sendo assim, tendo que resta provado nos autos o estado de filiação, 

porém em razão da não comprovação da renda dos alimentantes, FIXO 

alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo vigente, em favor das filhas menores Talyana, Nadiana, 

Lidiana e Luana a serem pagos a partir da citação, na conta indicada pela 

autora (pág.15), sendo que poderá ser modificado a qualquer tempo, 

acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade. Diante do interesse manifesto na realização da 

audiência de conciliação, DESIGNE audiência de conciliação conforme a 

pauta do conciliador desta comarca de Vera/MT. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124914 Nr: 2165-95.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGR, RDSR, EDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2. PROCESSE-SE o 

presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 155, II, CPC). 3. DEFIRO o 

pedido de Justiça gratuita. 4. Inicialmente, verifico que a parte autora 

pleiteia o pedido de alimentos provisórios em face do requerido. Sendo 

assim, tendo que resta provado nos autos o estado de filiação, porém em 

razão da não comprovação da renda do alimentante, FIXO alimentos 

provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, a serem pagos a partir da citação, mediante recibo, sendo 

que poderá ser modificado a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra 

a realidade do binômio possibilidade/necessidade. 5. Postergo a análise do 

pedido liminar quanto à guarda provisória dos menores, para após a 

realização do estudo psicossocial, desse modo, DETERMINO, com 

urgência, que a Equipe Multidisciplinar, no prazo de 10 (dez) dias, realize 

estudo Psicossocial no endereço da parte autora. Após a juntada do 

Estudo Psicossocial, REMETAM-SE os autos conclusos. 6. Uma vez que a 

parte autora manifestou interesse na realização de conciliação, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação conforme a pauta do conciliador 

desta comarca de Vera/MT. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124866 Nr: 2139-97.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IBDN, MNG, RNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Processem em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). 3) DEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita. 4) Inicialmente, verifico que a parte autora pleiteia o pedido de 

alimentos provisórios em face do requerido. Sendo assim, tendo que resta 

provado nos autos o estado de filiação, porém em razão da não 

comprovação da renda do alimentante, FIXO alimentos provisórios no 

importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a serem pagos a partir da citação, devendo ser depositado na conta 

indicada na inicial, sendo que poderá ser modificado a qualquer tempo, 

acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade. 5) INTIME-SE a parte requerida da liminar, ora 

deferida. 6) DESIGNE-SE audiência de conciliação, de acordo com a pauta 

do conciliador da comarca de Vera/MT. 7) Após, INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE a 

parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, 

NCPC). 8) Consignem-se as advertências legais, em especial a eventual 

ausência das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma Legal citado, 

segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o arquivamento 

do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da confissão 

quanto à matéria de fato”. [...]

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118443 Nr: 2211-21.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TGDB, KGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B, SIMONE FICAGNA - OAB:25455/O

 “Vistos etc.

Inicialmente, considerando que o requerido informou necessitar de 

Defensor Público e que a Defensoria Pública representa a parte autora na 

presente ação, NOMEIO, o Dr. Dr. CÍCERO AUGUSTO SANDRI – OAB/MT 

111912/B –, para representar seus interesses na presente ação, pelo que 

arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado no valor 04 URH, 

em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 

096/2007-OAB/MT).A certidão para execução dos honorários será 

expedida na sentença.

Sai o requerido ciente de que o prazo de 10 (dez) dias para apresentar 

contestação tem início na data desta audiência, sob pena de revelia.

Considerando que a tentativa de conciliação restou infrutífera, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11 DE OUTUBRO DE 2018, 

ÀS 17H:00MIN, saindo os presentes intimados, devendo as testemunhas 

comparecer independemente de intimação judicial.

Desde já, DETERMINO o depoimento pessoal de ambas as partes, as quais 

sai cientes da cominação do artigo 385, § 1º, do CPC.

Saem os presentes intimados.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105932 Nr: 694-49.2015.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ITBF, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA LANA CLETO PAVAN 

- OAB:2091

 “Vistos etc.

Inicialmente, com fundamento no artigo 362, § 1º, do CPC, INDEFIRO o 

pedido da ré (ref. 152) de redesignação da audiência, ante a ausência de 

comprovação da alegação, tratando-se reiteração de pleito com o mesmo 

fundamento, cabendo acrescentar ainda que nada impedia que advogada 

da requerida, que estaria impossibilitada de comparecer na audiência, 

substabelecesse os poderes que lhe foram conferidos pela parte, a fim de 

viabilizar a participação da cliente no ato processual.

 Desse modo, ausente justo motivo para a ausência da advogada da 

reclamada, aplico o artigo 362, § 2º, do CPC, para dispensar a produção 

das provas pretendidas pela parte ré, pelo que indefiro a inquirição das 

testemunhas arroladas na contestação.

No mais, HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas Bruno 

Boing Filho e Moacir Boing, na forma pleiteada no item “7” acima.

Por outro lado, INDEFIRO o pleito de decretação de revelia da ré, uma vez 

que, inobstante intimada pessoalmente para comparecer a esta audiência, 

não houve determinação prévia de colheita de seu depoimento pessoal, 

pelo que descabida a incidência dos efeitos materiais do instituto da 

revelia, considerado o disposto no artigo 385, § 1º, do CPC.

Em outra quadra, DEFIRO o pedido ministerial (item “6” acima) de colheita 

do depoimento pessoal da requerente Ilga Terezinha Buratti Felix, o que foi 

realizado nesta solenidade.

Desse modo, DECLARO ENCERRADA a instrução probatória.

Considerando que a parte autora apresentou alegações finais orais, 

INTIME-SE a ré, na pessoa do advogado, a fim de que apresente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, razões finais escritas, na forma do artigo 364, § 2º, 

do CPC.

Decorrido o prazo, MANIFESTE-SE o Parquet, no prazo legal.

Por fim, CONCLUSOS para sentença.

Saem os presentes intimados.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124917 Nr: 2168-50.2018.811.0102

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS, NBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2168-50.2018.811.0102

Código n. 124917

Vistos, etc.

Trata-se de ação de homologação de transação extrajudicial, proposta por 

EDIANE APARECIDA DA SILCA BLOCKI e NEANDER BLOCKI RIBEIRO.

 No referido acordo extrajudicial, as partes pactuaram quanto à dissolução 

do casamento, informando ainda, não haverem filhos, tampouco bens a 

partilhar.

 O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Diante disso, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, na forma e condições pactuadas no termo de 

pág.04/06, e por consequência DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL, com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 6.515/77 e do artigo 226, §6º da Constituição 

da República.

A requerente de voltará a utilizar o nome solteira, qual seja EDIANE 

APARECIDA DA SILVA.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a 

presente sentença os termos do acordo formalizado à pág. 04/06.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE 

Mandado de Averbação ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das 

Pessoas Naturais desta Comarca de Vera/MT, para que proceda às 

averbações necessárias.

Sem custas, uma vez que concedo os benefícios da gratuidade da justiça.

Depois de tudo cumprido, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 03 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117811 Nr: 1956-63.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Santos Silva, Luiz Henrique Souza 

Mendes, Cristina Indira Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 1956-63.2017.811.0102

Código nº: 117811

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a Gestora Judiciária certificou, à ref. 

234, em resumo, que: o mandado de prisão expedido pela Comarca de 

Vera/MT em desfavor de Walison Santos Silva e lançado no BNMP 2.0 

apresenta a informação de “cumprido”, e que também foi possível 

encontrar no BNMP 2.0 mandado de prisão expedido pela Comarca de 

Sorriso/MT, com a informação de que foi cumprido em março/2018, sendo 

expedido alvará de soltura em 18/07/2018, e solto o acusado. Contudo, 

ante a existência do mandado de prisão de Vera/MT, ele continuou como 

preso provisório no sistema BNMP 2.0, sem comunicação a esta comarca 

de Vera/MT acerca da prisão “cumprida” em Sorriso/MT.

Assim, ante a certidão supra, DETERMINO seja oficiada à 2ª Vara Criminal 

de Sorriso/MT, para que informe a este juízo: a) Se foi informado àquele 

Juízo o cumprimento do mandado de prisão oriundo de processo desta 

comarca de Vera/MT, e, em caso positivo, se foi determinada a respectiva 

comunicação a esta unidade jurisdicional; b) sendo possível, se a 

informação de “cumprido”, constante mandado de prisão oriundo de 

processo de Vera/MT, foi lançada pelo Juízo de Sorriso/MT, e, caso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 776 de 779



positivo, a data de cumprimento e a data de soltura do acusado.

 No mais, considerando a informação de que o acusado encontra-se 

preso no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, DETERMINO que seja 

renovado o mandado de prisão expedido nos autos, e expedida , com 

urgência, Carta Precatória a Comarca de Sorriso/MT para o seu devido 

cumprimento.

 Tudo cumprido, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, para apreciação do 

recurso interposto.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 05 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124208 Nr: 1915-62.2018.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GUIDO SCHILLE, ANA LEITE 

CARAN SCHILLE, MARGARETE DOS SANTOS PALU, LUCAS TIAGO 

FERNANDES SCHILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE 

DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE GUIDO SCHILLE, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(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: Requer o reconhecendo do dominio sob a quantia de 

0,2972 ha, destacados da área da matrícula 1.086, declarando por 

sentença o título em favor dos Autores.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel rural denominado LOTE 14-E, 

localizado no Bairro Chácaras Vera, localizado na Estrada Rosa, km 03, 

Zona Rural, no município de Vera-MT.

Despacho/Decisão: "Vistos em correição.RECEBO a inicial em todos os 

seus termos.CITEM-SE os Requeridos, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, apresentem resposta, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial, artigo 344, do Código de 

Processo Civil. CITEM-SE, por edital, eventuais interessados, com prazo de 

30 (trinta) dias, art. 259, inciso I do Código de Processo Civil.CITEM-SE, 

pessoalmente, os confinantes, no prazo de 15 dias, conforme art. 246, §3 

do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE o MUNICÍPIO DE VERA, o 

ESTADO DE MATO GROSSO e a UNIÃO, mediante carta com aviso de 

recebimento, instruindo com cópia do mapa e do memorial descritivo do 

imóvel, para que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se 

sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do Código de Processo 

Civil).CUMPRA-SE. INTIME-SE o Ministério Público. Vera-MT, 31 de julho de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIO ORTIZ 

CORTEZ, digitei.

Vera, 04 de setembro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28659 Nr: 77-46.2002.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS AMBROSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS AMBROSIO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 20 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT”..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIRIAN TIBOLA 

FIORAVANÇO, digitei.

Vera, 31 de agosto de 2018

Mirian Tibola Fioravanço Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112693 Nr: 1526-48.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON STELMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON STELMANN, Cpf: 03178601198, 

Filiação: Ines Gomes Nascimento e Ivo Arneldo Stelmann, data de 

nascimento: 22/04/1988, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone (66)9662-8456. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,53 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e tres centavos), no prazo de 20 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT”..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIRIAN TIBOLA 

FIORAVANÇO, digitei.

Vera, 31 de agosto de 2018

Mirian Tibola Fioravanço Distribuidor Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124828 Nr: 2128-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MADEIRAS 2000 LTDA, 

VINICIUS ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

PENHORA, AVALIAÇÃO, REGISTRO E INTIMAÇÃO, por meio de guia, 

emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103490 Nr: 1214-43.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALDEZ NICOLI, MARIA ROSELI NICOLI SPERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO MOURA, OLERINDO PEDRO DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SIVA NETO - 

OAB:18492/0, SÔNIA MARIA ALVES SANTOS - OAB:3.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 Intimação do Advogado do requerido HILÁRIO MOURA para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de ref. 100, bem para apresentar nos autos procuração em 

relação ao requerido OLERINDO PEDRO DE BARROS, haja vista que à ref. 

22 peticionou em nome do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123477 Nr: 1579-58.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1579-58.2018.811.0102

Código n. 123477

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que foi realizada somente uma 

tentativa de citação da parte requerida, de forma que se mostra prematura 

a citação editalícia, sendo necessário o esgotamento de todos os meios 

para localização do endereço, sob pena de nulidade.

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

SEGUIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO 

ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.

A citação por edital só deve ser realizada, quando comprovado o prévio 

esgotamento dos meios de localização dos réus.

 (AgR 22955/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 

04/03/2016) (Grifei)

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação da parte requerida por edital 

(ref.42).

 Assim, CITE-SE e INTIME-SE a requerida no endereço indicado pelo autor 

à ref. 42.

Restando a diligencia negativa, INTIME-SE a parte autora para que informe, 

no prazo de 10 (dez) dias, o endereço da parte requerida ou demonstre o 

esgotamento das tentativas de obter a informação, uma vez que cabe ao 

interessado promover as diligências necessárias para a localização do 

endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 04 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114742 Nr: 721-61.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 Autos nº: 721-61.2017.811.0102

 Código n°: 114742

Vistos, etc.

Inicialmente, verifico que o requerido comprovou nos autos o pagamento 

da prestação pecuniária (ref. 49), todavia, pende informação quando ao 

cumprimento da condição de prestação de serviço a comunidade.

 Assim, INTIME-SE o autor dos fatos, para que no prazo de 03 (três) dias, 

comprove nos autos o cumprimento da obrigação de prestação de serviço 

a comunidade.

Decorrido o prazo sem manifestação, ou comprovado o cumprimento da 

obrigação, DEVOLVA-SE os autos ao Juízo Deprecante, com as nossas 

homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 04 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE GUARANTÂ DO NORTE 
 
 
EDITAL N. 011/2018/DF 
 
 O Excelentíssimo Doutor DIEGO HARTMANN – MM Juiz de Direito e Diretor Foro 
da Comarca de Guarantã do Norte, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no Provimento 6/2014/CM, de 07.3.2014, torna público, para ciência dos 
interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas 
Físicas,  para o preenchimento de vaga de Assistente Social na Comarca de Guarantã do 
Norte -MT, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital. 
 
DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa Física para 
atuar como Assistente Social na Comarca de Comarca de Guarantã do Norte. 
 
2.  DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
3.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados habilitados; 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. As inscrições deverão ser realizadas nos dias úteis, 10 a 17 de setembro de 2018, 
na sala da Central de Administração do Fórum local, nos termos do artigo 4º do 
Provimento 6/2014/CM. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Assistentes Sociais de que trata o Provimento 
6/2014-CM: 

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 
III. Não possuir antecedentes criminais. 
IV. Ser bacharel em Serviço Social, por instituição devidamente reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional na respectiva área 
profissional; 
 

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na (unidade judiciária), deverá estar 
instruído com as seguintes peças: 
a) ficha cadastral - Anexo II; 
b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno conhecimento 
e concordância com os termos deste edital, sob as penas da lei - Anexo III; 
c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV; 
d) documentação indicada no subitem 5.2. 
5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: 
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
 
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
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III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; 
 
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior;  
V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados; 
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato; 
VII - atestado de sanidade física e mental; 
VIII - declaração de parentesco (Anexo IV); 
IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste 
Edital e no Provimento 6/2014/CM; 
X - duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise 
de currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da Comarca de Guarantã do Norte, 
sendo a nota composta da seguinte forma: 
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, 
não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto 
a cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá 
ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica 
de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não 
seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica 
de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto. 
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 
pontos previstos. 
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, 
não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos 
neste edital. 
6.2. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das 
condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores nesse sentido. 
6.3.  Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 6/2014/CM.  
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7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos 
termos do Provimento 6/2014/CM. 
7.2. O prazo de validade do Processo Seletivo de que trata este edital terá validade de 02 
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, que se dará 
automaticamente, contado o prazo da data de sua homologação. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas 
especificadas pelo Provimento 6/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico – MT n.º 9.255, de 13/3/2014. 
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 
 
Guarantã do Norte (MT), 06 de setembro de 2018. 

 
DIEGO HARTMANN 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE. 

 

 

 

 

(nome do interessado), nacionalidade, portador do 

CPF n.º____________e RG n.º______________,residente e domiciliado 

_____________________________________________________________________, vem 

requerer a sua inscrição para o credenciamento de Assistente Social, juntando, para tanto, os 

documentos exigidos no artigo 4º do Provimento 6/2014/CM. 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as 

informações aqui prestadas são verdadeiras. 

 

Guarantã do Norte, ___ de _____________de 2018. 

 

 

_______________________________  
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ANEXO II 

 

FICHA CADASTRAL 

 

Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição. 

 

DADOS PESSOAIS  
Nome: 
 
 

Data de Nascimento: 

RG: 
 
 

Órgão Expedidor: CPF: Sexo: (  )F  (  )M 

Título de Eleitor: 
 
 

Zona: Seção: 

Estado Civil: 
 
 

Profissão: Registro no Conselho Regional: 
Nº: 

Registro na Previdência Social: 
 
 

PIS/PASEP: 

Filiação 
Pai: 
Mãe: 
Endereço Residencial: 
 
 
e-mail: 
 
 

Telefone Residencial Telefone Comercial 
 

FORMAÇÃO ESCOLAR 
Nome da entidade que concluiu o curso superior 
 
 
Curso 
 
 

Data de Conclusão Cidade UF 
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ANEXO III 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

(nome do interessado), nacionalidade, portador do 

CPF n.º____________e RG n.º______________, declaro que tomei conhecimento do inteiro 

teor do Edital n.º 11/2018/DF e do Provimento 6/2014/CM, relativo ao processo de 

habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de Serviço Social para 

prestação de serviços na Vara/Comarca de Guarantã do Norte, que concordo com as regras 

estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim fornecidas. 

 

Guarantã do Norte, ___ de _____________de 2018. 

 

 

_______________________________ 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 
NOME DO CANDIDATO(A) : 
 
 
CPF: RG: CÔNJUGE: 
 
 

  

 
PAI: MÃE: 
 
 

 

 
COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 
 
 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 
AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE 
OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  
 
 (      )SIM                                             (      )NÃO  
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO SETOR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 
ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS 
ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA ASSINATURA 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE 

 
EDITAL N.º 015/2018 – DF 
 
O Doutor Ricardo Nicolino de Castro, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta  Comarca de 
Rosário Oeste – MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais 
 
1.  Torna Publico a relação dos candidatos Aprovados e Reprovados ao Processo Seletivo para 
Estágio Curricular Remunerado – Nível Médio, realizado no dia 01/09/2016. 
 
Nº  
ORDEM 

 
NOME 

 
NOT

A 

 
SITUAÇÃO 

 
 Ano  

 
1º 

 
LEONARDO KLIBBAS PINTO E 
SILVA    

 
57,5 

 
APROVADO 

2º ano  

2º AMANDA CAROLYNNE CAMARGO      50,0 APROVADA 2º ano 
3º GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA 50,0 APROVADO 2º ano 
4º DANIEL DE ALMEIDA E SILVA 

NASCIMENTO 
47,5 REPROVADO 2º ano 

5º LUIZ HENRIQUE CARVALHO DA 
SILVA 

45,0  REPROVADO 2º ano 

6º ANNA PAMELLA JACOB DE SOUZA 42,5 REPROVADO 2º ano 
7º ADRIELLY APARECIDA 

CONCEIÇÃO DO COUTO 
40,0 REPROVADO 2º ano 

8º THAMIRES DA SILVA 37,5 REPROVADO 2º ano 
9º GISELE MENDES DA CONCEIÇÃO 37,5 REPROVADO 2º ano 
10º ADSON PAULA DA SILVA 37,5 REPROVADO 2º ano 
11º HELOISA JENIFFER SILVA COSTA 37,5 REPROVADO 1º ano 
12º FERNANDA CAMARGO SAMPAIO 32,5 REPROVADO 2º ano 
13º ANTHONY COSTA DA SILVA 32,5 REPROVADO 1º ano 
14º RODRIGO MICHELETTI MARIANO 32,5 REPROVADO 1º ano 
15º JUSSARA BENEDITA DE PINHO 30,0 REPROVADO 2º ano 
16º BRENDA LEMES ALEXANDRA 30,0 REPROVADO 2º ano 
17º FELIPE ALVEZ DA CRUZ 30,0 REPROVADO 2º ano 
18º BRENNO HENRIQUE CONCEIÇÃO 

DE ALMEIDA 
30,0 REPROVADO 2º ano 

19º MARIA CECILIA FERRREIRA DA 
SILVA 

30,0 REPROVADO 2º ano 

20º MAYNE PIRES DAS NEVES 27,5 REPROVADO 2º ano 
21º NATHAN ALMEIDA DA SILVA 27,5 REPROVADO 2º ano 
22º HIGOR GABRIEL OLIVEIRA DA 

SILVA 
27,5 REPROVADA 2º ano 

23° RAINARA RITTER DE MORAES 27,5 REPROVADO 2º ano 
24° ARYADNNE LEMES PEREIRA 27,5 REPROVADO 2º ano 
25° BRUNA CARLA DE FREITAS SILVA 27,5 REPROVADO 1º ano 
26° THIAGO ANZIL DA SILVA 25,0 REPROVADO 2º ano 
27° LARISSA DE ASSIS SILVA 25,0 REPROVADO 1º ano 
28° CLAUDIELLY OJEDA NOLASCO 25,0 REPROVADO 1º ano 
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29° WELLINGTON DA COSTA MORAES 25,0 REPROVADO 2º ano 
30° MILENA CREUZA DA SILVA 22,5 REPROVADO 2º ano 
31° BRENO JOSÉ DA COSTA 

RODRIGUÊS 
22,5 REPROVADO 2º ano 

32° ATAILSON DA SILVA 20,0 REPROVADO 1º ano 
33° YARA ALENCAR CRUZ 20,0 REPROVADO 2º ano 
34 WESLEY DANILO LOUSADO 

NASCIMENTO 
15,0 REPROVADO 1º ano 

 
2. A homologação do Processo Seletivo será realizada pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 
 
3. Para contratação do estagiário, deverão ser observados os seguintes requisitos: 
a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo; 
b) Matricula e freqüência regular do educando em curso de educação de ensino médio, atestados pela 
instituição de ensino; 
c) Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos; 
d) Celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a 
instituição de ensino; 
e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas presentes no Termo de 
Compromisso. 

 
4. Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail pela Divisão de Estágio Curricular da 
Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça – MT, obedecendo-se à ordem de 
classificação e o número de vagas existentes. É responsabilidade do candidato informar qualquer 
alteração de dados, por meio do e-mail divisao.estagio@tj.tm.gov.br. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu 
(Ceila Consuelo Carvalho Martins) Gestora Geral que digitei. 

 
Rosário Oeste -MT,  06 de Setembro de 2018. 

 
      
RICARDO NICOLINO DE CASTRO    
Juiz  de Direito e Diretor do Foro  
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